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विश्चई पाठविस्या ल्या पावस्या अयाच्या व्यास पावघ्या कस्याः. नवाय निजामन 
मुद्धकानी तेच खमई फर्दावर दखखत करून सनदे हूकूम केला व देच बोकिे 
जे थोरङे हजरत यादी चाभारगोयाची सनद् नारी भसतां मान्य न केटी कां 
की हजरत फिरदोख अरामगादाखीं व बडे जरती राण दरम्यान भ हते 
जे विलस्तभर जमीन सिवाय माद्या तजविजेखेरीन न ब्दावीः जाटी तर म्या 
मान्यन करावी या गोष्ठीचं वचन हनरत. फिरदोख -आरामगाहानी रिषे 
सता नवात्र इतमादौले शदीद् याणी उमददुलमुद्धकाख पुदे करन. फर्माण 
वाला शान अलतमगाहाचा करून दिद्हाया गोष्ठीकरितां ` मजलाही' बहुता 
प्रकारे लिटिल. व नवाव इतमादौरे शदीद् याही शब्द टाऊन लिहि .व 
पातशाहास छिदि जें मीं येक धिलस्तमर. लमीन देणार् नादी लयामषे किष्या- 
खाीर जागा मन्हास्यास दिघच्याने येक अंगोरीवराचर दस्तांवेन दिषला श्दणजे 
पोहव्या सुषा हात निगद महणतीट त्याख त्याणी राणोजी सिदे सुमेदार. य्चिंव, 
रामचद्रप॑ताचें स्वरूप जारं नब्दतें त्याखी कामदी पडले नवते सांप्रत रा जयाजी 
िदे सुमेदार येन यामच्या इष्टत्वाची कदर जाणून सार्वभोपाठ. मायेत पेतले . 
यावरून बापापेक्षां पुत्रापासून विशेष उमेद या पुत्रास सपूत -ग्टणावे. -णून 
वहुतच स्ठती केटी व हेच निश्चय जारे जे भामचेजेजे मरङूनलातर कामे 
मादेत ते सार्वभोमात्या मनोदयानरूप मापाचे दातून होतील व यांची सरदारी ` 
ते आमच्या सर्दारीची व पतप्रघानाचे सरदारीची नाञ्. यदे त्याख येक ̀ रवि 
अथवा च्यार गांव देणे याचा मजकूर काव बटकी सुमेदारी स्वांचौ अहि कोन्या. 
मोहरेनसी फर्दं रामच॑द्रपंताजवटी पाठवीत होतो त्यास सन्नीव रामचद्रपत भसतां 
दुर फशाख जावे याकरितां आपाजवली फदं पाठवा ,व दामोद्रपंताब लिहा जेदे. 

` सुभेदारी ठमची व मृखतार ठम्दी चिता येइञ त्याच बकुसून दयाल तर् मजला. 
कवल आदे विरादर मेरा वजीर आजम टिष्टीत भखतात म्हणून छिदि तरी , 
त्याचे विरादर लिहावयाचे ब माश्च सत्य माश्च चितात द अदे जे मिरचकरीनी 
जाऊन रजपुतांख षिघाडे प्यास आपाचे. दातून मद्डाररायाचीं. मुलात् - 

करन रजपूत ब मोर्ईनुन्मुकूक व इतमादौके लाहाण थोर सवख याचे षर. 
आणा व प्रण मीर तकञश्ीयरी वेन नियाजत्त पुत्रास देऊन वम्हासीः जो ` 

करार केला स्याप्रा द्भ्यह्ी दावे व पातञ्चाहाचे ररी भापाची यत्लियार् , 
~ यस्वियार { आददे इत्की गोष्ट महद्यूर जारी म्हणजे बावीस सुमे यासी र्वृ 

राद्ृतीर मग ज्यांस मारतील त्यास पातश्चादानी मारले .उ्याख -ठेवितील व्याह . 
पातशाहानी ठेविले इ्किं करून दक्षणे चारूतील तर आपं नाव. 
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के. २२.अधिक } श्री रा, -१६७४ अ, आषाट वद्य ८ 

षाठ वद्य ८ भौम पोछ२.शवाल { इ, १७५२ जून २३ 

. राजाध्रिया विराजित रा्मान्यः राजश्री बापू ता राजन्नी-दादा ता 
राजश्ची नाना स्वामीचे सेवेसी 

, पो गोपाठरावे गणेश्च कृतानेक खा नमस्कार विनती उपरि येथील कुशग्ठ 
आषाद आधीक बहूढ ८ (९१) भोमवखर जाणून. स्वकीये देखन करीत 
आसि पाहिजे विशेष बूत दिवस जादाले स्वामीकट्धन पन्न येऊन परामषें 
होत नाही येणेकरून चीत खापेश्च भसे येसे नसावे निरंतर येणारासमवेत ठेखन- ` 

द्वारे सांमाल कजे यानेतर श्रीमंत राजश्री [मो..जा.#]. उभयेता सरदार यानी 
, ओरीमथुरेपासून .श्रीपाहाक्षेच परगणे बनारस हवेरी येथील परवाने देऊन मामलत 

` सागून रवाना के ते श्रीप्रयाग क्षेत्रा आलो बलबेडर्सिंग राजा पांच. हजार फौन 
व पाच हजार प्यादेनिशी श्रीमाहाक्षे्री काम केला होता स्याने भाम्हास साफ 

. सांगून पाठविले कीं ठ्॒दी पु न यणे आपला ठ॒मचा किया होईढ लयाजवरून 
- भका मजकुरीं पंधरा दिवस मुक्ताम करून हजार प्यादा व सातसते राऊत सिवद 
- ठेऊन कृच करून केत्रास्त चालिलो राजा मजकूर चान पु आला दशाम 
` .घोद्धन विवेकावर घाढठ्न प्रथम मुदा कीं वजिरानी परवाना बदल भुरव सरदारांस 

- दिहा माणि आपणा पांचसात परवाने पाठविले कीं आमल सहणानदेणे 
-येसे . आसता तदी किमयं वलां माघारे जाणे आम्ही रंटाई करतांच हवेी 
दिली. आमीनी व सायेर नादी हाचि म्रुदा कितेकं दिवेख जाहाटा याचे खाल 
महिना गदरल व्याजजवर ग्ण छागल की प्रताप नारायेण समीप. भारे आहेत # 

स्यानी परवानगी. . , 

ऊ. २दवैश्चाख ` ` } भी , [श १६७५ वैशाख वय ७ नंतर 
 वद्य.७ नंतर ` पो १८ जित्काद ( इ. १७५३ मे २४ नंतर 

पुणा चिरजीव राजश्री दादा यासी भाषीवाद् उपस रया मतानी माणकेस्वर ` 
- याची पत्रे वेशा व्य ७ रा जयाजी षिंदे याख पावली तेथे छिहिकले-गहि कं 

पातश्चाहाचा वजिराचा कच्ह होये पातशाद्य दुखया वजीर करौ व वजीर दुखरा 
पातसाहया करी शहर छट जाय छोकोचे- जीवासी गांरी पडे यासी बुनियाद् येक 

` बापूजी माहादेव कसे म्हणाल तर पातशादा निधित पले. घरांत होते. याणी. 
` आम्दांस दिरीख आणि पातश्चाहासी बालिके कीं नसी.दे फौज आणिढी भसी ` 
खाठ दजार फौजेनसी श्रीम्र्॑त राजश्री रघुनायराव उभयथा सरदार . यांस ठ॒धचे ` 
कुसकेख णितो म्हणून पराचा तात्पयांथं ठिदिला येसिया्ठी खफद्रजगानी नवात्र 
नाहाडुरास् मारस्यावर ` पातशादानी तेद गोष्टी चितास न. आणिरी च दिवाणं 



पेटऊन चौचो इनारा मणुप्यानसीं जदा मन्या ये तेब्दां दग्याम्याच -इरादियाने "` 
ये जे दिवी पातशाहावर हात टाकावा .मखा डौल याणी घातला तेन्डा पात- ` ` 

` आहानी अवध्या अरकान वगैरेासून मुचल्के पेते जे यास सर्वभेव मारां 
पातश्चाहानी भाम्डाष म्हण्टे जे सरदारानी कोड अदद करून गेठे तो प्रमाणः 
अदे तर दम्दी भापली मोहर करून चा नादी तर वम्दासौ यासी उमजन षेऊं ` ` 

न्दा आम्दी विनती केटी जे बाढ्याजीराव इजरतचा यषा फिद्षी भदे जे 
साचा भाऊ अथवा व्याचा केक इजरतसी अवुर करील तर "याचादी ` पुलाहिना 
करणार नादी तेये सफदरजगाचा काय मजकूर परु माञ्ली मोहर कर्न चाः 
याकरितां म्हणता जे गुमस्तियाचा विकला सादविला तो वङिखाची मोहर मवरला 
चीच आहे ल्यास पाद्या मवकलानी मोहर करून द्यावी तर अनदारी याष 
मारायाची करून यावी खफद्रजंगाची कमक करून व्याच सरदारानी ठेविटे ` 
याजकरितां त्यांजला मोहर करणें असलाध्य मनला मोहर करणे भच्छाघ्य याकरिता . 
जे माञ्च धाकटे भावानी त्याजला ठेविले तो म्हणेल जे मान्न ठेवििस्याच वुम्ही :. 
मारि तेव्हा व्याजदेखतां श्रर्भिदे हों कगे तुमची तर चाकरी. ेखी पाहिजे ` 
व आपल्या मवकलाचा उजुप ठेविला पाहिजे यास्तव मादाराव परयोतमपंताची' . 
मोहर हाजर महे उदां कदांचीत राजे राव दामोदरपंत मजला शब्द लावी त्तर 
त्याजला म्दणावयास हे जागा आहे जे अकवराज्ाद अजमेर तुम्ही नाना घकरर ` 
केटी त्याचे लमीदारा् त्याणी वरगलसणिके याकरितां ते परस्परे जुजे याः ` 
रीतीने ह वर्तमान नालं जेष्हा सृफद्रजगावर तोफखाना स्चून वादेर, कावि, 
तेष्डा स्याणी आमची मिनत्त माजरत हूत केटी ते समई जितके चाकरीचे-मायं 
देत तितके व्यापासून छिष्रून घेऊन पातश्चाहाज्वल सिफारद्च केटी पतशाहानी 
व नवार कुतिया याणी आज्ञा केटी जे वुमच्या मवकलाघ्त स्वश्च पातिशादहः ` 

जायाची स्थलं देऊन मापला जिगर जाले याचे कारण जे याची सी... 

ठे, २४ | श. १६७५ मारगश्ीषै नद्ध १४ ̀  
सफ़र १३ + 1 इ. १७५३ डिसेंबर ९ 

` , श्रीमंत सो बापूखादेव,.-खो सेवेसी 
सेवक धर्मराव तमाजी ऊृतानेक - खो नमस्कार विनेति उपरी येयील 

कुशल छ १३. ठ्फर मो सवाई ज्येपूर जाणून स्वामियानी स्वानद्वभव् 

ठेखन करावयाकारणे अज्ञा केटी पो यानतर येथील वर्तमान काठ. रविवारी 

प्राथःकाटी सणेश्च विनायेक व श्रीकृष्ण मिश्र सरदाराकद्भन अचे ते त्रितीये प्रध्या 

श्रीजीचे जूर् उतर प्रतिउतरेकद्कन तादूल घ दाल व चिनश्चाक्चे जोढे वेन 

रातोरात परवून गेके वह्रुत करून दिवाणजीऽ वेलमडारानुरूप भटे मुष्यति 
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अणावयानिमिलय गे विना मातघर दारमदयार करणार कोणी या पंचायतेत नाद्य 
` दिवाणजी नेस्या सर्वं निरघार भनासे दोन रादील श्रीकृष्ण मिषर इता(त)केषी 
म्हणत देता की लयाजी धिरे अस्याभगोषर मामला फडछा होल तर उतम 
हे वि लावस्या न कले कैखा प्रसंग पडतो लयाजीदही तर निवारूखमी [पन] 
पावत्याचे वतमान अरे यहुतकर्न तर सिदे समयावसच पावतील येसे 
दि.-.भगवान...तो. दिवाणजी...... 

[ पाठीवर | 

रो ्िवकपतत चावा व रो गिरमाजीपतास नपष्कार कृषा वधमान कीजे 
विनति 

ङे. २५ र | { श. १६७५ मा्गशीषं वय २ 
सफ़र १६ + इ. १७५३ डिसेघ्रर १२ 

कुश तागार्ईूत छ १६ मादे उफर.-.[च|दलादई विनये कटक श्रीमंत 
[मो. जा.#] दादासो [स्वा]मीचे कृपाकयक्षि येथास्थित असे विदोष इकडील 
वर्तमान तर पि स्वामीचे खो ङेखन करून पाठविले भसे ते चिरंजीव धम. 
रायाचे विद्यमाने पान सर्वं निवेदन जाले भेर रालश्ची गणेश्च विनायेक याचि 
विद्यमाने श्रीजीचा जाच्ठाल दिवानजीनी विष्णु माहादेव याजकडे लाविलाच 
देता तांदी वानीकार तेच सर्वस्वे त्यानी येथून येकांत लोकांत करून 
जेनगरासी जाऊन येथे खरदारांसमीप आङे येथून राजश्री विठल चखिवदेव व भापा 
व विष्णपत या िव्गोसी वचनकथनानरूप क्िरपाराम नाटाणी व॒ मिखर 
श्रीकृष्ण व गणेश यादव व पांड्रेग शकर दे खकरूदी घेऊन गेके.वीषठ हे माग- 

` तात [ते] पंघरा पावेतों भारे अम्द्री--.राचदिवख,.. दी वाहेट न मानावे... 

तटस्य राहिलें आजी ख्यं चाटिके तेव्डा.-.व किरपाराम यानी ` आग्रह केला 
की वुम्दी चला माम्दी विदा जालो वरकडदी खर्वं रातोरात. जाणार त्यास म्यां 
उतर दिघले कीं वुम्दी आप्याखमागमे मजलादी विडे. देऊम बिदा करवितेत 
वरकड ̀  ठुपचा नावा ब्दी करा नेरे मीं वाटच मोनीत वुम्हार्बा येतो येये 

` अचेत, तो निराङ ठेवि्टं व तेथूनदी निरा केटं यतां विनारुकषत कसे नार्वे 
म्हणून न गेल राजश्री देवाजीपेताख शादीद हाल तरीक पाठविरे अदे पाहारवे 
आजी तर ते पावे असखतीरू दिवानजी येऊन किती निखा नगद देतात व 
काये टीपटाप देऊन बाजी पेश्च नैतात व बाकीची कसी वाट करितात है सर्य 
-द्ि्टीख येईल रानी मापा यां. पूर्वी न...ला भता तरह्ो...... 

४ 1 
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“९ <-राजश्री यापा याजकडील उतरे आली ते. [पठ)]विली आदित `लयद्ी 
गती जे कादं इकडीर प्रघंगी स्यादायाचे तें स्याहावें ` इकडीर .मामिटतं 

“ कदीभेपासून भापली या राच्याकारणे जीवप्राण गे मसतां याची दे रीत लाटी 
, मदन पाहून रंगोजीपण यानी माड माहि भगवान समर्थं ` परिणापरदी दाख 
विस्याखेरीन कसा राहतो अस्तु कोणेदी रीतीने मामिलत . फड्ली.: होउन ` 
दिवानजीचा मनोदये पूणं जाला ग्णजे लक्ष पावे मगवान याचे कुशलं करो 
श्रीमेत राजश्री [ मो. जा.# ] गणपतरावही लुदी प्रांती आङे असावे उनेनीहरून 
चास्याचा समाचार राजश्री बाखजी सामराज याचिये आखा घरची जोडी व 

[ह 

, `  राघोजीवावाकडील जोढी मार्ग खुषय नादी म्हणून येथे बसरी आदेः रजश्री ` 
तात्या याजकंट्कन मांपासी छिहिवोयाचें ते लिदहिवि्डे पाहिजे तात्या माणखाची 
कद्र जाणतात ते अखते तर इतके तरस्य न ठेविते सालिग्रामपुरा व वरकड गांव 
तदसनदहसींत येऊन नाशार्ते. पावे बखदेत दाहा राऊत-बाणदारीख यांस नित्यानी 
पंनाख घाटी सपये खागतातत यासिबाये खुराक जरो काहीक दिवः इकडंच रादणे 
जाल्या मोठी नुकसानी आहे मीर वकेरीचे तर पस्यावर परव -मकेडं व॒ वजीर `` 
द्रविष्ट जग.. नाहीत कोणे. . . पोकरु गोष्टी घेऊन काये .करितीर जकार यासी ब 
यांसी मनोविकरप बदहूत बाटल दिखतो परंद॒ दादासो वूत यांचे अनुपतेवर'याज 
करिता त्याची खावंदाची मजं तोडितां येकायेकी' कसी बनते जरी यानी निःकेवल 

` बकश्चीकडंच चित दिध तर ते वञजिराक्डे लागतीट यास्तव वजिराकडील्दी 
सूत्र हाती ठेवावे व मग जणा प्रसंग पाहिला जाईल तखा करणेत येईर दतक्यावर 
नवल विशेष जे होऊन येई ते. विनती -केटी जाईल बदहूत कये लिहिणे कृपा 
मसो दिघरी पाहिजे याजी गुरुपुष्ययोग यानकरितां श्रीमत सिध हौऊन. जाऊन 

 जयाजी अपा अणतील येवचः लयाजी अपा येऊन शामीट जाले जाणावेत 

`... मामून खपरेर बादादुरदी कवकरच येणार विदित दोये दे विनती 
| राजश्री वानासी नमस्कार विनेवी उपरो उविस्तर श्रीमत [ मो. जा. # | 
खो छिहिरे मदि यालवरून श्रत दोरक दइतःपर पादाव, काये सोहवत वान 

स्वाते ऊपावृषी करावी दे विनती । 

के: २७ } (ख 
। | 1 टू । 

, . दून गणेश्च विनायक. . देः उभयेता रातोरत. . वः नाऊन अधि 

सख्य दे की दिवान हरि गोविंदजीष अणून फैला सतररो चावां & यांची 

[ वाख गुना वे दिवानजी सवां गो्टीचा निरघार हो,*-वचनकथन वेलर्भडार ` 
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कोणीक मातञर [मा णस चेन नेस्याखेरीन काये रामपुरा ब...परगणे व 
बाकीटाकीची कित्तवंदौ क्त स्या ]खेरोज व दादा पांचजे धणे ततं नगद निशा 
त्यांत येक दोनी अधिक अगले निश्चये ठद्रस्याखेरीज विष्वाख पुरन कसे...त 
राज्यात तर सव गोषएटीचा तोदा. . .दिङे खाहार यासी दिवान वियाघरनीखा[रि]ला 
मोठा माणुख दोता अतांची व्राजी सवं दिवानजीवर येऊन वनरवाटी आहदेव 
हेज फारटी..स्तङ्कुघाद् आदेतते स्वामी पूण लागतात पादाव राच्यांही तर 
बहुतेक यां उभम..त्रा खा श्चका दिद्ून दिघला सदी. ..ञ्य सर्वस्वे ठुमचे 
दिषले...खी विनती केटी जादेल. -.कुल तदषनदसीत नित्यानी मिल. . .जवल 
नित्यानी फला येतच जातात ब स्याठमीप जे आदत ते अंँनात्रिणा्ाचून काल- 
[क्र |पणा करितात शष्टरचाच गदी पेश... [दयेचस्त करितात यासी सुजुत्रातच 
..*स्यने परिणाम व्यांचा उतम योर आददे परिणाम जाणतील ते करितील मख्य 
पला.“ प्रषंग तर द्त्के धिव ञे चाकरौ जाली ते केटी भतां च्यांचे चितां 
येदल ते करोत प्रस्तूत जामिनीचे वाकीचा कजिया केलियां शब्द् ठेतव्रितीट कीं 
पिरे पल यानीच फ[रण]डे धरात्ठे व्यासी सर्वं निवहव्यानेतर,. होणार ते 

- होऊन राहील ग्दणुन घल्यम श्रीमेत [ मो, ना. ] सी.करून तरख वश्तो. 
कृपा करितात कोणेदी रोतीने राज्याचा सोरष्व सादो स्वाद खृद्च दोऊन ठेविवी 
- .न्हून सादवितील तर रा[दवोत].--खमागमे चा... 

के, २८ ) । 1 ख. 
७ । २, । 

मेदमानी. . -थील ठाउकीच मादे..-वर द्विष्ट देऊन केवल कागदापत्री 
समललै.. ददी गोष्ट तष्यासारिखी दिषते कादीं दिवानजीचे धूततेवर समज. 
तीख तरन क्ले विष्णु माहादेव यांचा एेवज वराक्री स्रकारांत दोनीचार लाख 
अखलियां पांच सादा अणखी अभे जु ]न दाहपावेतां व्यचि मामि््तीत . येतील ` 
व्याजचरा टीपरिपावण सि्ंदी बजा नाऊन मा.--तरा.. येल तेन्ां दिवान- 
जीचे डोके उघडतील पव्या. बाकीटारीचा किमपि मलकूर आ[ दा ]पि' जाला 
नाहीं खाप्रत नगद हइत्के घेऊन गोष्ट मात ठउदहरावावी याजकरितां मलस्याप्रकारे 
दिकानजीस येथवर आणून वरकड करको मामिल्त रापपुरा व चारी पर- 

 गण्याचा व वरकड सर्वं मग... .क्रमेकद्भन -रुप्रजून घ्यावा व करारदा्देत... 
रिरवी गोष्ट माणावी दिवानजी. -..मामिलतवर, . . मंडली लयेनगरासी [किनि] 
मिव गेली. खारी मेदान किमर्थे टाकावे म्दणून देवाजीपंतासी समागमे दिघले 
आहे तेथील.- .ते छिदितील त्याजवरून कठेल जी मी [ मो. जा. ] सुभदार 

. सोजवर-गें व्यार्हीहून उकेलदी वतमान पुषे विस्ताररकङ्कन स्वी स्थरीचें 
वतमान . [निवे]दन के बूत प्रसंन्न जाले -वकशीचेः चद्... गिरी. .जाटचे 
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तग्ीदेवर बहत कषून.. .के चका च्यायाचें  ठहराविलैः श्रीमत [मो. जा.* ] 
दादाखादेव यांजकडेष्पाठऊन सुमहूर्तानरूप, ..र्वा श्क्रवारी व्योयाचे ठहरछे शरीमत 
[ सो, ना. ] घुभेदारजीचे क्ुपेस कोठवर ल्याहावें भगवान यार चिरंजीरं राखो 
दिवानजीकडील कुषटदिष्ट सरव श्रत केठे प्रसंन्न होऊन वोख्लि कीं निराला जान. 
साल लाविस्यावर काये पोह्चे व कोणते का...या गोष्ठी 

के. २९ | श्री श. १६७५ माष श्युद्ध ४ . 

पौ रखर ३ | पी ३ राखर { इ. १७५४ जानेवारी २७ 

विनंति उपरी धनेश्वरजीनी वख व रीरणी अणुन बहूत कादी सिष्टचार 
केला बार बरदार व अला तर राज्ञामल्जीचे इवेर्टीत उतरला होता व ध्रीच 
सर्वं समुद्येनिषीं खौ मादी. ताड, होती केलोदासजीचे जीवे. मदीनिमिल्य गेरी 
होती 'तिनेदी येयायोग्य सिष्टाचार केढा विदित होये. बसर्ईूचे एेवजी दुखरा गांव 
दुरजस्त यावा हा करारमदार न कले सरदारांसी येकृती दिवानजीनी कषा कये ` 
केला प२॑वु धरी बसस्या मार्वैपु्देः वल्गना करितात की सरदारांची परवानगी 
अआणिटी भदे न क्के या खल्ष्याकुरकेचा हंगाम्पात नजर फेरितात किंवा 
विसरभ्रेडेखाटें नेतात याचे ताक़दपर््रास्तिव पेहिङे विनंति केटी होती अतांदी . 
विनंति लिखी जाते जो तरतरूद करायाचा तो स्वामी केरितीढछ सो राणा प्रताप. 

: ` सिंगजी तर निवर्तक स्यांचा पुत्र नेत्रेकट्भन अंध म्हणत होते .यास्च रजयुतांदी ` 
 . रानीं बरुवि,...खा बहूत म्हणून म्हणतात' व नाथजीसदी बोढावणी गेटी भादेत 

सी वातां एेकिंली जाते पो काये मागती घडोन येते कृषा भस -दिधली पाहिजे ` 
दे विनंति थ 

रालश्री बारा स्वामीचे सो सं नमत्कार विनि विस्तारे शरीमतःषी 
, किरि मनते व्याजवरून खर्वं अवगत" होर राजश्ची देवाजीपेतासी पाठविले भे 
खो पाऊन सर्वं निवेदन करितील तदनस्ूप जे तद्वीर ते करितील बहत कये . 
किणे कृपा भरो दिधली पादिजे दे विनंति. कासीदनोडी टोकैष पाटविली 
तिनला रूपये ६ खादा दिले म्हणून सटवाजी यानी सांगितलं विदित शेय 
दे विनति 

1 

~ % ५ 

छे. ३० ३ ` श, १६७५ माघ इद्ध ४. 
पौ रखर | पौ रे सयारवर इ. १७५४. जानेवारी २७ 

„वाजी चिमल यासी देऊन स्वामीनिकर पाठविले आदे जरी श्रीमत.दादसा 

ङस्करांत्च' अरखुतीक तर उतमच नाहं तर वयांनला श्रीमेत दादासोख्मीप पाठवावं . 
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क धरसंमोतित सर्वं विचार . यथी श्रत ..करितीरु तदनुरूप जो कर्तव्याथै तो 
क्रायासी स्वामी समथ आहेत सारांश या दिसत दिवा[न ]जीनी ममर्तेक्द्भन.मां्ण 

, कट कीं चौषांतून येकानेी श्रीमत नानासाो इज्र् राहून तेथीर साधना ठेवावी स्यासी . 
- सर्वाही गोष्टीची सांडी स्यानीच केटी यातां श्रीमत नानासो छिदि श्रीजीस .. 
भल ॐ इतके दिवस तुम्दाकडीङ मखा माणृुस्र इजूर् रादत होता भाता. कोणीही ' 

. नादी तर येखादा मला पाणु वाठविजे की मरदामी राहून जावसार सरगरम 
राखी ये रीषीने ब्रूत काही. परस्पर जावसार उस्दाणी पुल्दाणी जाली वररेजे 

` जले ते जे परेतु तम्दी.दे वतमान दादी द्ून उतर आणवणे म्यां पत्र 
किष ल्याचे उतरदी यानी न छिदि म्हणून बद्रूत काही ममता दाखजऊ[नश] 

; गहय्डे व्यासी आचरण तर यांष्लोकचि. कटून चुकडे परेतु लमानष्ाजी केटीच 
 पाटिजे आजी किती वश्च रोली कीया दरवारची लाना नाना रीतीने जीवे 
अथ करायासी स्वामी न चुकठे केच्या कर्माचे फल दे पाहतील्च पाहतीछ 

` तथापि अपल्याकट्रन सिष्टाचार पत्री वेन्हारौ कां चुकावें श्रीमत - दादासोकट्न . 
` सिष्टाचारयुक्त पन्न लिहून पाठवावें [मो. ज।.# | बकके मान्चे पसगेबतदी सिशचार 

पत्रे येत जात. दस्तावेज माच स्वामीनी न गोवावा चल्के स्वामीनी काटी दिवस 
` मोन्यताच. धरून , त्यांचा स्वकीये इतर वाणी जो कोणी येत जाहैढ ्यासमीप 
 सिष्टाचारच करीत जावा परंतु दादा यांजकङ्कन बहत गमी पत्राप्नीं ठेवावी ब देसी 

तजवीज करावी. कीं येकदां कादीक मनसव्यानरूप दादासो येये येणे होऊन `` 
 .दिवानजीकडील संदेह दूर होये णेता योग. जालियां यअानायासेंकट्कन. येकदां `. 

` दिसेचचा निवाडा होऊन लादईेख.मग पुटं पाहून ध्यावे ओडगाटमघे डो 
 खु्सून रादि. भदित यां ष्वा उेद करून येथापूर्वक हलचाड सर्वं अपलांच , 

निमा जाल्िया उतम आदे .वरकड न दोये तर सुखन हो दिसेनाचा स्जूवुका- ` 
` जिला, कादहीं ुप्रवरतीने दिवानजी करितात रेखा अथ नादी दादासी मेर्ने कादं . 
नें काही मामं होऊन जाई व वरकडांचेही स्वरूप दिवान् जीस करून चुकले 

रादि साहिकदी कद्टून. चुकते कोठे डो चोरी वरकड किमा्र अहित ` | 
काये श्रीकृपेकट्धन व अपके प्रतापेकट्न माजीवर कोणाचा कनोडा नाही दिसेव ` 

` मनासं याणितां खवैः निदशणासी . येईल चिता कये दोनी दिवस तदंवरी व ` 
 सुद्धूकीजोजे करीर ते. भोगणे डरी स्वामीचे प्रतापेकट्न तेदी निवारण होऊन ` 

जाईल मोठा कजिया दोनी लक्चाचे ̀  हुंडीचे बाकीचा बाक्री दीड लश्च तो वीयां 
तेद. बोज्या हिसेवी 'गोष्ठीपुदं कसी पेच जाते. सर्वं देवाजी निमल सो. निवेदन 

` कैरितील व्याज व टीपरिपावण दिवानजीचे हदाति लिहिङी- भदे सदेव मामित . 

होऊन कोणी फंड टाकील व मनासी माणी तर लक्षावधं इतरासी हारी व ` 
पिले ञे कादीं टिपावण व्याज . दिघङं अदे त्याप्रमाणे कलमी गोष्ट॒धरिलियां 
मुबलग वाजी होतात कोठवर दिवानजी मरुतिया करून पे नेवीर परंतु मेदान खारी, 



०. ` चा. इ, सं मंडल स्वीयः वरथमालाः क.७०. 

पीकर रार - : ५, 

 बोद्धनी काये साध्य श्णून दिवानजीचीच मजी रक्चिखी एेसियाखी. ेा काह 
मनसुत्रा विचारावा कीं येकदां दादाखो येणे दोऊन येथील साफी घंडोने लिय 
उतम आता बूते लौबवायाची गंजाये्च न राहिली माणिंकरामजी येथून सकट 
सरदार्यची नावे व दिीकरांचे नावे सर्वं थेस्यापत्रे वेऊन विदा लोजनः मार्गत 
जाले मादेत वहुतेक कस्करातून दोऊन .दिखीस येतील अंताजी ` माणकेश्वर वं 
खानश्वाना यांजकडीर सूत्र स्ांजकडे बहता दिघापाचून देच. दुखरे जार्याकडील 
व वजिराकदीलदी बह्रूत गमौ ठेवितात राजश्री लाला नरर्सिंगदाखजीचा व यांचा 
जोडजोड भद्देच नाटाकडीलदी मामिलतेत राहून कर्थं साधून सरदाराचेथदी 
घछ्पेठ कृरावा इा त्यांचा मनोदये दिसोन माला जाताना मज्ीदीं भेटून गेडे 
बहुत कादीं मायेममतेचा गोष्टी केल्या बल्के स्वामीचे नावे व ̀  दादाखो नावे 
सकादी छिन घेतला व करारदी केडा ऋं -श्रीमेतासिवाये -दुखभ्याचे -मध्यस्वीने 
सर्वथेव प्रसंग ` करणार नाही विठ्ल सिषदेव व विष्णु माहादेव हे उभयेता 

. श्रीमेताकंडील सिरोवेष्टण घेऊनं येऊन येथून दिवान॑जीड श्रीजीचे सिरोवेष्टनानरूप 
कादट्धन पेन जायाचा विचार कडा होता तोन बनखछा न कडठे. काये. दी 
जाटी ते गोष्टी छाघावी व त्याखी आणव व मापाकडीलदी येकोपा साघाव(बा). 
येष्या किंतेक तजविजेने रवाना जाला बहे स्यासी दादासो दे पत्र पाठबावी 
व स्वामीनीदही टिदा्वे कीं मापे उपयोगी गोष्ट' मवला -व्यांसी ममर्तेत षेजनं 
अपस भरून दाखवावें भप याति काये जाते होष हो म्दणतां पटे जसे नसे 
दोत जार तेस करावे येश्चदाता भगवान अदि या दिसत कितेक इनाम व उदक. 
माधोर्विगजीनी दिघले होते वे सर्वं दिवानजीनी खाल्छा केल्ान कंठे जनः 
साखाचा बहाना जाणऊन अपदेदी गांव क्रसेक्रमे खाल्खा करावे एेसा ` विचार 
विचारिलख किंवा काये दुष्ट आहे काही यांचे अंतकणीची गोष्ट कर्त नादी मायाः 
वादीसी मायावादपण ऊेस्याखेरोज गती नाही व विना मायात्रादीपण केल्या ` 

खेरीज हिसे्ाची साफी होऊन अपला गुतारुता निधून . येणे. दुस्तर.असे 
स्वामीस श्रत व्हावे वास्तव पूर्वी -विनेती येकं दोनी वार केटी आहे पन्द्ी. 
केटी `जत्ति स्वामी जे उतम जाणतीक ते करितीर कृपा अणो दीने दे विनती 

ठे, ३० ह ३ शं. १६७६ व्येषठ पूर्वी 
4 + इ, १७५४. जूत पूर्वी 

, ..-स व पंचविंखा हदजाराचा पात्तखाहाचिवीस व पचविखा दजाराचा ` 

पातशाहाचे सीस करून जियाफत करून हाती घोडे जवादीर वगेरे नजर कर्न ` 

` ` येक छ्ुका मङका जमानीचा सफदरजेगाच पाठवावा [ नि% | जे तमन्या विजत : 
तुम्हा. बहल. बरकरार यसेत मीर बकसीस, अज्ञा करावी. जे ठुम्ास वकील .मुतकक् 
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दरे ` भा. इ, सं, मंडल स्वीय शरथमासं.क. ७० 

सरकारचा खुपया अदयापी येत नादी गाजुदीखानानीः.कागद् -मागितटा ती तर- 
राधो व त्रिवक मर्हार .यालपाखी दिष्डा आस्हासः दत्तारेवजी -गोदिर व. 
त्याजपषटी कामे होऊन येत नौदी डे काये ते शफः लिदहिणे स्याठारिखी मनघुतरि-.' 
याची रचना केरी जाईल दामोदरपंताञ्च पाठवणे माथवा सपयाचा निकाल पटला - 

- . तरी चेन येणे मामचा विचार रोहिस्याकडे ` जावयाचा आहि नवाजानी त्र ` 
चमेखीकडील रोख टेहून घेतला आदे रोिठे. लबाडीस भके मित्र सपये 
दातास आल्ियावसरी साफ नवाजासख खागणे की रोहिच्याकडील बाकी उगउन 
द्या नादीतरी भम्दास् नावा उतरवयास नाही तरीं साफ जागा भम्दा कठेल .. 
तेथे उतरून आपे काम करू रेसे ठीक करणे खारा दिठीतील- रुपया दर्द 
खारिखि दिरीवीख कतै व वाकिफगार असून करार केठेडे खाये वसूल न . होत 
दे आपूर्व मदि जाणिजे छ १० जि्देज बहूत॒ काये लिहिणे दामोदपता 

. रौकर पारटवणे [ च.# ] ठेखन सीमा | 

, क..९३ ` । श्री , . ~ { श. श्दषदे पौष ` 
छ १२ | | इ. १७९४ अखेर ` . .. 

पु राजश्री बापूजीप्त व राजश्री दामोघरपत स्वामी गोसावी याहि ` 

विनेदी उपरौ भामचा आजी छ १२ रोजीं गदीवरी मादे उदेक पायेदीब 
होईल तेथून रेवाड़ी _डावी टाकून आहीर मवाख भिं त्याचे गावावरी दोनंच्यार 
मुकाम होतील रेवाडीमोवते माव भरे अदत व्या ` ताक्रिदीख राऊत देऊन; 
रखवारी करविली मासे माहिराचे गांवाख उपद्रव] छगला तरी ते की 
बोमाट. लिदिवील येयास त्याचा बोभाट वु्दी -मनाश् भागणे [नि.*| 

वरकड.ताकीद आदे या उपरी दिटीवे कामकाज लौकरर व्हावे दहे उतम भद. 
कोणेविसी बवास -नाही हा पणं मरोा आसो चावि हूत काये टिहिणे रोम 
अष दीजे दे विनी 

ठे. ३४ + श्री दा, १६७६-७७ 

इ, १७५४-५५ `. `` 

राजश्री बापूजीपत स्वामी गो 

पो खखासाम भगवंत खो नमस्कार विनती उपरी जानानी तशव्रिरार 

आम्हांस प्र्माजन अदि व्या वरम्दी तखविराचा तलाश्च करून बहुतच भूर 

तखतिसाचे पुरक दोनञ्यार पटव्णे तसखविरा उतम चगस्या जरूर जरूर तटा 

कुरून आम्दाखाठी परवणे देः विनंती 



िरणे दपतरः२ या खंड: । ४१९. 

ङे. ३५ ` | १ दा, १६७६ पौप वद्य ५ 

पोष वथ ५ शुक्र, ( दइ, १७५५ जानेवारी ३ 

भमत रो पपूसो चता री...-सोगौ नानासो री ताव्या.. -सेवेसी 

सेवर घमेराव मासी कृतानेक सौ नमस्कार व्रिनेति उपरी येधीकर कुश्च 
-पुष्य वदि ५ सुक्रवार पवितो स्वामीनीचे छपाकराक्षि कुशन असे स्वामिवानी 
स्वङश्टभित्रिी रेखन कसरवयाकाग्णे आसा केनी- पाहिजे विकतो येथील वतं 
मान तर . पूवीं जवारी अजुरदागसमागमे सविस्तारेकटून भिनति कटी भसे 
त्यावसरून विदीत जाटले असे शाप्रती दिवाण दररो्विंदजी घेऊन भयानिमित्य 
विठलयावे सिवदेव रो त्याचे पुत्तणे भा येऊन नेलभेडार सुयेदारकट्रन 
देऊन श्रीजीसी येकांत रुपादून गुरुवारी दिवाणजीष घेऊन गेङे खरदाराच्या 
भटी ब्नादत्या स्याचा सर्य विस्ताररो गोरविदशवजीनी स्वामीस विनति केसी 
मसे त्यादसून खर्वं अष्चरदा कठ येल सारांश नदा नवा प्रग दर वेश्च केम 
असे पावे कोणे यरा गोष्ट जाते सात यटपावेतो तर दे ट्रथकारं प्रस्त 
काटी देवीर सिवाये करारमदार कर्न निवादा करून घेतील येसे दिसते 
मुद् [क ] खराव नाहला पैका नादी विवाणजी खरदारापाषून [माम ना चुक- 
उन अस्यानेतर शदरांत खाटनयोराठर विराद.करतील विना चरिराड. याष गत 
नादी यत्ते दिवो. न्या नादी...चा करून ठेविला.-.[ जया जी सिदे याची पत्र 
द्र जवावी लस्करातून यपुलि...जटी ते चजिनस सेवेसी पी मसेत पावतीर 

गद् पाठवावी दे विनेति 

रो चिवकपंत वाया स्वामीचे सेवेसी सीं नमस्कार कृपाभिपरिघी क्रीत 
भस्म पािजे दे विनेति 

(न 

ङ. ३६ ) श्री । श १६७७ आषाद इद्ध १६१ 
सर्वा ११ (द, १७५५ जुरे २१ 

राजश्री दामोदर मादादैव गोषावी यांधि 

दं भखडीत र्मी मलकरत राजमान्य [ मो. ला. # ] श्नां जयाजी विदे 
“ देडवत विनती उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय . कुशल ठेखन करीन लाणे 
या्नतर पत्र पावि त पावलें ठेखनाय अवगत जारालछा दरवारचे व्ते-,. कीं 

. येथील गुता उरकद्यानेतर. . :लेदावा म्हणून तरी खप्रत हुजरून श्रीमत रुदिवांची 
. भल्चा दक्षणेकडील स्वारीची भारी सेह विचार दरबारीच८चे) तथ्ये मनास 
साणृन मग वाल तरी येणे राजश्री रामराऊ नारयिण पुण्याखच गेके असेत 
त्यांजवल सविस्तर अथ कठेल त्याप्रं कड यावयाचा विचार करणे वरकड कितेक 

ध । 



देष . ` भा. इ. से. संडन् स्वीय थाल क. ७० ˆ " 

स्नेहवर्दे उपरोष ठिदिला तरौ व्हा मग्ांत दवैतता. नेसे पूर्वत् जो विचार -. 
अषि तोच मदे अंतराये नाही रा छ १९१ मादे चवा [ निक] बहूत कयि... 
लिदिणे हे विनती [हिंद शदे मोशि.मो.#] ` --पोकछ.१५ वाट 

ॐ. ३७ - _ ` } श्री ` ८ श, १६७७ धावण वेय ९ 
जिल्काद ९७ मगन. | पौ छ १६ जिल्काद. { इ. १७५५ आगस्ट २६... 

श्रीपेत रालश्री [ मो. जा. # ] दादासादेव स्वाभिचे सेवेसी “ ` 
विनेती आश्ञाित येशवैत वावूराऊ छनानेक खां -नमश्ार विनती 

उपरी येथील क्षेप ता छ १७ जिल्काद जाणुन. निजानेदवैमव लिदीत अका , 
` केटी पाषटिजे विषेश काल सोमवारी दों प्रह्रा नजीबरवान -फौजड्वतंमान _ | 
 जलालाबरादेख दाखल घाठे लामदार कैर स्वार प्यादे. वेवले 'मेदीषदीः गेगे.. | 
हेतो खागायाचे ते सागितङे ताकीद रखवारीची लारी परेदु रोके हरमखोर ` 
कोठवर कोण निवारण करीर आज मेगलवारी कूच होगार होते तो रात्री प्रन्यन्य. ` 
फार जाला चामु मुकाम जाला आधी तो पाऊखच नवा कुन्धाखाले मलदैः 
किलछाई जाखी हेदी ते तमाम रोदङे कपून नेतात नामद(री खच होतो आणि. 

 रखवाटी तो कटतच अयदि भूत सैन्य रयेवीची नसीब खोटे आधी तो पाऊख्च' 
नवेता पडल्य तर आतां की फौजेचा मुकाम जाम. जिरयित कापटी नाते. केटी. 
न केटी शारखीच नाटी पुढे मेरे येणार मार्गत वेगमाबादपावेतो वो, 
जलालावादचा प्रगणा पुढे मेरठ्चौ हद लागते सिवरामपत समागमे अदित 
सागायाचे सागता उपाये काये खारा रयेत धुखीख मिलाली आणि मित जति 
बूत काये लिहिण कपावुधि केटी पाहिजे दे विज्ञापना ४ 

(न 

ठे. ३८. श्री ` {ˆ श. १६७७ भाण व्य. 
जिर्काद २२ 4 8 ₹. १७५५ आगस्ट ३९... 

श्रीमत राजश्री [ मो. जा. # ] दादाखादेत्र स्वामिचे सेवेसी | 

विनती आज्ञाफितं येश्चवेत बावृराऊ इतानेक सां ` नमस्कार . विनंती 

विक्चापना कीं येथील केम ता छ २२ जिरूकाद जाणून निजानद्वेभव कुशलाय . 

ल्दीत अज्ञा केटी पाहिजे विशेब अज्ञाप्त पाठविले ते पाङन सिरसा वंदिरु' 

-तरतुदीविशई ताकीदे किदिकि वर मजला तो चाकरीच करणे च्परात' 

तरतूद आबादी होऊन प्रज्ञया होये तेच कसणे मचाई वगेरे जिन करवि्ी , 

ते जणू नजीबलानास्तव केटी होती जाणार ` त्या उपयि नादी. बीन मह्य 

रयतीर खावकार देणारी पारिजे तथापि. भापठे श्रम -करायाचे -करीत्तच मदि. 

प्रताप मादासजाचा समर्यं मादे घडोन येद ते खरे काल स्मारी प्रगण्यातं केटी 



हिंगणे दपतर रसा खंड २३. 

डे. ३५ , ` ॥ { श, १६७६. पोष वद्य ५ 
पोष वच ५ शुक्र, | इ, १७५५ जानेवारी ३ 

श्रीमत रसो चपूसो वता रो..-खो सो नानाक्री सौ ताध्या.. .सेवेषी 
सेवक धर्मराव तमानी कृतानेक सौ नमस्कार विनेति उपरी येथील कुश्चल 

पुष्य चदि ५ सुक्रवार पावेतो स्वामीजीचे कऊृषाकयाक्षि क्रुश असे स्वामिग्रानी 
स्वङुशदमित्रिधी ठेखन केरावयाकाग्णे आशन्ना केरी पादविजे विशेष येथील वर्त. 
मान तर पूर्वी वागी असुग्दारासमायमे सत्रिस्तारेकटून विनेति कठी से 
त्यावरून विदीत जादके असे सांप्रती दिवाण दरगोविंदजी चेऊन भयानिमित्य 
विठलयाव सिवदेत्र री ता्वाचे पुत्तणे अपा येऊन वेलमेडार सुवेदारकट्रन 
देउन श्रीजीसी येकांत सपादुन गुरुवारी दिवाणजीक षेऊन गेले खरदाराच्या 
भेदी. जाटल्या व्याचा सर्वः विस्ताररो गोर्विंदरावजीनी स्वामीख विनेति केऊी 

“ असे त्यावरून सर्वं अक्षरा कल येक सारांश्च नवा नवा प्रग दर पेश्च केसा 
समसे पाहवे कोणे यरा गोष्ट जाते सात सटपवेतो तर दे दरपकारे प्रस्तुत 
कारी देदीरु सिवाये करारमदार करून निवाडा कलन वेतील यसे दिषते 
मृद [क ] खरा्रःजादला पका नादी दिवाणजी खरदारपाषून [माप] चुक- 
ऊन भल्यानेत्तर श्टयंत खाहनयथोरावेर चिराड करतील विना त्रिराड याष गत 
नादी वेसे दिसो. .-या नादी. .-चा करून ठेविला...[ जया गुनी सिदे याची पत्रे 
द्र वात्र लस्कराचून अपुलि,..अली ते चजिनस सेवेसी फो असत पावती 

, र्सीद् पाठवावी दे विनेति 

॥॥ 

रो ति्रकपंत वाजा स्वामीचे सेवेसी सों नमस्कार कपामितिषी करीत 
भखस्म पाहिजे दे बिनति | 

मं ~~~ ----- ~~~ 

के. ३६ } , अश्री श. १६७७ आषाद श्रध १३ 
सवाल ११ | (द. १७५५ जुरे २१ 

राजश्री. दामोदर माहदेव गोषावी प्राति 

दं भवखडीत लक्ष्मी मटक्रत राजञमान्य [ मो. जा. # ] भां जयाजी विदे 
देढवत विनती उपरी येथील कुशर जाणून स्वकीय कुशल ठेखन करीन नाणे 
यार्नतर पत्रः पाठगव्रि ते पाव केखनाथं . अवगत जाहाला दरनासचे वतै... कीं 
येथील गता उरफव्यानेतर. . .ऊेदावा म्हणून तरी खांपरत .हुजरून श्रीमत खदिनांची 
आका दक्षणेकडील स्वारीची गली असेहा विचार दरवारीच८चे) तथ्ये मनास 
आणन मग याल तरी येणे रजश्री रामराऊ नारयण . पुण्याच्च गेले असेत 

. स्यांजवल सविस्तर अथं कले स्याप्रों इकडे यावया चां विचार करणे वरकड कितेफ 



दे. : भा. इ. सं. मंड स्वीय श्रैथमाहला क, ७० ` 

रनेदवाद उपरोध छिदि तरो व्ह याग्दात द्वैतता नसे पूर्ववत् बो विचार. 
आदि तोच यादे जंतराये नादी राच ११ मादे स्वा [नि] कुतः कथि 
लिदिणे दे विनंती [ दिद १।६६ प्रोशि. मो. # ] पो.छ. १४ श्वाढ. 

ठे, ३७ श्री ८ श. १६७७ शाकण वय ६ 
जिल्काद १७ मग. ) पौ छ १६ जिल्काद् [` इ, १७५५ आगस्ट २६ 

श्रीरेव रलश्री [ मो. जा. % ] दादासादैव स्वाभिचे सेवेसी | 
विनती आर््चाकीत येश्वत ` वादूराऊ कृनानेक सां नमस्कार विनी, 

उपरी येथील क्षेम ताछ १७ जिलकाद जाणून निजानंदवैमव लिदीत श्चा ` 
केली पादिजे विपेश्च काल सोमवारी दों प्रदरा. नजीवरवान.- फौड्षदवर्वमान ` ' 

` जलालावादेसं दाखल लाे जामदार वर स्वार प्यादे वेते. मेटीषदी गेले. 
शतो खागायाचे ते खागितठे ताकीद रख्वाटीची लाली परद्र रोदे हणमलोर ` 
कोठवर कोण निवारण करील भान मेगङ्वारी कूच होणार होते तो रात्री प्रज्यन्यं . 
फार जाला यामले श्ुकाम जाला भाघी तो पाऊखच नवतां कुन्यालाले भलाई ˆ. 
किलाई वाटी होती ते तमाम रोदे कापून नेतात जामदारी खच दोतो आणि ` 
रखवाटी तो कलतच अदे भूत सेन्व रयेतीची नसीव खोटे अधी तो. पाऊखच् - 
नक्ता पडला तर आतां कौ फौजेचा पुकाम जानना ` जिशयेतत.कापली नति केटी; 
न केडी खर्खीच जाली पे मेरटे येणार मार्गात वेगतागदपवितो तो | 
जलालाबादचा प्रगणा पुटे मेरठची हद् लागते सिवरामपत समागमे . बहत. 
सागाएयावे सागतात उपाये काये सारांश रयेत धुखीष मिली आणि मिक्त जतिः .. 
बहूत काये लिहिण कपावृषि केटी पाहिजे द विज्ञापना व 

& ~ 

ङ.३८ ` | श्री (च. १६७७ भावण वय ९ 

जिस्काद २२ 4 इ, १७५५ मगष्ट ३१ ` 

भीमेत राजश्री मो. जा. # ] दादाबादेच स्वामिचे सेतव्रेसी +. 

विनवी आञाकित येंशवंत वावुराऊ कृतानेक षां नमस्कार विनंदीः 

वि्वापना कीं येथील क्षेम त्ता छ २२ जिल्क्राद जाणत निजानद्वैभव कुशलाय, 
लिददीत अज्ञा केली पादे विशेष अजापत्र पाठविले ते पाडन सिरखा वंदित 

तरतुदीविश्ई ताकीरदे दिके तर मजला तो. चाकरीच -करणे ज्यति. 

` तरतूद आगादौ होऊन प्रजया हये तेच करणे मलाई वरे जनस करविही 

ते जणू नजीवरखानास्तव केली दोती जाणार् त्या , उपयि नादी वीज महग : 

रप्रतीर खावकार देणारदी पाटने तथापि -आपञे श्रम करापात्ते करीतच भद 

परताप मादाराजाचा षम आदे धहोन वेदै वे खरे काल स्वारौ प्रगण्यात के, 



8 दिगणे दप्तर र्या खंड ॥ ३५ 

खराघी जाली ते प्यानांस्त आगितो आजी गो होतो दिलदिखाछा करायाचा तो 
रितो गोड वोटन रुमजाऊन मद उतरे खातरनिशां कसती उतर देतात मीं 

येकदां कटे तैसे ब्रीज भोईूत टाकठे ते धुरीष्र मिलि तां ब्रीज कोन देतो 
सरकारातून वीज देवणे मेहनत करून लावणी केटी जाह. त्याच ब्रीज सरकारांत 

-तो करतच भदे जाफरखान अठि ते षोड्यावर स्वार स्पे माग लागले 

२ 

जमीदार क्रानगो यावात् जामेदार वैर व्रदोपस्तास्त फौोजत दरवानिय्ावर द्गामा 
त्यांत व्यानीदी गामा केला योडेरुपमरे होते दिधर गे यातां गाम नवीलान 
आठ यांचे स्पयेदेगे यामहे स्यं स्वार प्रादे असले दिकरत अहि लमीदार 

निन चदि जावे वष्ठी येये जारशाल कोणे कराना येवे ररोन तव्सील करावी 
तर बहिर कोणे फिरवे दगापमतो आटे तो सर्वत्र जागा ेकचसारखाः भातांच 

स्वारीहून अलो दरवाजियांत यतांच तनणखादार भजाम जाल कीं तांच 
सपे देण फौजेची गदवड नसती जाटी तर वायेद्याचे स्येन रहते आतां देणार 
देतीलच न. देऊन चेन कते पावती काल्पासून मोकलीक लाली तदसीट श्रू 
केटी आणि खातरीदही करितो विजाचा तोया आदे व लमीदारांवर मोहल सै 
मोस] न करावे तर तनखादाराख कथि द्वै प्राणासी गाठ घालितात 
साबरूवर गोष्ट आली तेष्हा सेवट कल्तच सादे बूते काय लिष्िणि कृषादृषी 
कीज दे विनती मोजे वशेडा प्रो ललाटायाद हा गाव भादश्चादाचे पायकोष 
जागीर जारी छ्डा व पनासेक प्यादे येऊन वखेतगावी ओ।हद्रियाजवकल म 
वाकी कषरेकम चारप्ति श्ये प्राहेत दुसरा भमर जाला तेष्ा साक्री येणे कलतच 

- माह नमीद्।र मजरा मागील याविद्द् जेखी आचा... 

के, ३९ | भी 1 श, १६७८ 
| | इ, १७६५६ ̀ 

, राजधिया विराजीत राजश्री चायूराव गोषाक्छ गोखावी यांसि 
सो वापृजी माहदेव व दामोदर माहदेव नमस्कार उपरी येधीट ऊुश्चठ 

जाणुन स्वकीये कुशकः ठेखन करणे यानतर नजीबदौके यानी अपला वकील 
` मेषराज भाम्दाकडे पाठविला व्याने ममतेचे माषणे बहूत केलीं आणि करार केडा 
ॐी तुम्ही. आाम्दी येका विचरे अषावे सरकारच्या दरोवस्त मादालावरून नजीब 
खानामी इत उचलावा आणि कोन्दी नखी इसमी हंगामा करील सत्याचे पारपत्य 
 नजीवखानानी मपी फौज पाठऊन करावें येखी त्यानी जाचघाल केटी 
यावर अग्दीदी ममततापुरस्करं आस्वासनरूप जाभखाल करून परर स्यानकर' 

 मेष्रराजाने मापी ब भापची . पाठविी स्या खाजापूर च आडा व प्रातापपूर 
`, याचादी नाचसार करून घेतला की तेर्धेदी ठणी नस्छन वावी स्या यानी 

कचुरू केलें करीं वुम्डीं येके -प्र्स्ताल-पाठऊनं चावे खित . देन जागजीगा 
1 
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५ १ ल देऊ ५ ति । श । 4 त । | | ॥ ५ | । । । । व । | । । 

टाणी वखञन देऊ स्या वुम्दीं येक भला माणुष च्याजकंडे पाठऊन , देणे 
५, 

म्हणजे घला मानाखदी सिक्चा करून भगर दय॒ऊन सागून तुमची ठाणी, ` कायम 

करून देतील ठम्दाकडील अस्त ` मात्र जावयाचा विलत्र गदि तरी व॒म्था ` 

प्रगणियानिमिव्य ` मेषान वक्रिखनेः नीचीना माजीदी लिदहिली ते बजिनष . 

दग्हाकडे पाठविली भदे तरी दे अजीव वम्हाकडील येक भवां मागृ ` 

त्याजकडे पाठन चाव गणजे ठाणी द्तेगत, सुर्ीत बखतील यला मानाच 
* 

0 १ ् प ष ड 

कजिया ठटेल तरी हे कामं करावे म्हणजे नजीब्रखा याजकंडे आपला 

मला माणूस पाठऊन देणे ब्हंणजे काम होऊन येल पढे सिप्रदीचेदी 

काम नाही कलले पा ठाणी कायम नालियावर [निश] सिवंदीचे काम नाही सस्वर ¦ 

येक गुमास्ता पाठ्वणे ब तहसील व्यारी करून सरावियासुधा स्ये इर पाठवणे 

अणखी कोणास न देणे बद्ूत काये लिदिणे डे विनंती + 

॥ श्च, १६७८ र 

८ इ, -१७५६. . ` 

लिक की उभयेता विदे व रामाजीमाऊ व शंमशेर बाहदर ब. त्याचे 

8 

* ४5 | | वणी 

दिवाण अध्वा अंताजौ या सर्वाचा येकीमाव रवा मवलेके इछेनरूप व अंताजी.. 

कंट्न सर्वं दि ुस्यानचे काय वेणार याचा विचार मंन अण्रून -लिदिणे ग्हणुन 

लिहिले स्वास व्ही नाणतां की भीमल [ मो. जा. 1 बावा कैलासवादी 

दि दुस्यानाचे राज्ञकारणापासून राहिल्यानतर मुख्य ॒रधुनायरांवजी. यङे अषतादी. 

कोण कोण खरदार येके विचारे रादि की भता राहवील दुदी तर परापर चाख्त 

अटीच असे तथापि खरदार ते सरदार सिदे तर् मोदीमकार व चाकी मद्तगार 

मगर शेमशेर घुषीचा गुमान वागवितेत त्यास हेमशेर गाजवितील तर श्वरूपाई 

येतील विना खाइख व हातपाये हरचिल्यावानून स्वरूप कर्तन असे मतखदी 

उभयताचे स्वकार्य रत आजकाल्चे सरं. .-जवाचखाट करितांठ तेन्हा मृतखदी 

किं निमित्य पुढे होती सिदे देशा जाती तर खरे एलन सरदार रोमशेरजी 

` अदेतच अकारेकट्रून खर्वं रालकारण वेणार ग्दणून लीकिकी वार्ता मात्र सेः 

सकारियाचे स्वरूप तर पादिक मखदी ̀ तर काति न यडल्लाः ममर् तीन 

च्यार हजार [लश ]स्कसचा सरदार बाजमीयत व खदिर दिमायेत दे. तर गो 

दिसोन आली कवडीचौ मजकूर उमदगी तर क्न चुकटी प्रतापावर दवि नादी 

द्रव्यावर आसे ब लिदिञे की स्वाचा भावगयं मना अणून लिदिणे व्या 

विनासेट पस्विये दरुरियाचा मावग् कोणे रीवीने कठेल मन्यै षमागम् 

राहवे मनोगत स्वाधीन करावे ठे्दा भागगे व चितातीक मश्चये उभये पती. 

शुधुतेने करतो त्वार पूर्वी च श्रीमती रदारा उतत प्रकार पत्रे च्ष्िनि व. 

श्रीजीख विनेति चिद्रिन पाठविली असती की फल्पण्यास सरदाराकटे पावि 



्हिगणे दप्तरर्राखंडः ` ` ` ३५. | 

. खरा्री जाली ते ध्यानास. माणितो आजी गेलो .होतो दिलूदिखासा केरायांचा तो 

१ ‡ 

| | 

। 

| 

करितो .गोड बोलून .समजाऊन -म्रूद उतरे खातरनिशां करितो उतर देतात कीं , 
येकदा कञेढ तैसे बीज मोदत टाक्डे ते घुटीख मिढाङे- आतां बीज कोण देतो 
सरकारात्न बीज देवणे मेहनत करून रावणी केटी जाईंढ व्या बीज सरकारांत . 
तो `कलतच अहे जाफरखान आरे ते. घोड्यावर स्वार स्पये माम् लगे 
जमीदार कानगो गावात जामेदार वगर अदोस्तांस फौजत दरवाजियावर हंगामा. 

` स्यातं ल्यानीदी ष्गामा केला थोडे रुपये होते दिधरे गेङे- आतां गलाम नबीखान ` | 
अले यांचे रुपये देणे व्यास हे सवं स्वार प्यादे बसले. दिकत. आदे जमीदार 

` घेऊन बाहेर जावे यासी येये जातरखाल कोणे करावा येये “ररोन तहसील करावी 
- तर ब्रहेर कोणे फिरावे हगामतो हेतो सर्वत्रं जागा येकचषास्खे आतांच 

` स्वारीहून. आलो दरवाजियांत येतांच तनखादार शजादीम जाल कीं आतांच 
, ` -रुपये देण फौजेची गडबड नसती जाली .तर .वयेद्याचे स्ये न राहत आत्ता देणार 

च, ] ` = {२२९९८ 

देतीलच न देऊन चेन केसे पावतीह काठपाद्रून मोकलीक लाखी तहसील शुरू 
केटी आणि खातरीदी करितो विजावा तोधा आदे व जमीदारांवर मोहल आह 

 .मोहख[ख] न॒ करावे तर तनखादारास काये दार्व प्राणासी गाठ घालितात ,, 
धा्रूषर गोष्ट आली तेन्दा सेवट कल्तच आहि बहूत काय लििणे कृपादधी 
कीज ह विनती मोजे वसोडा मरो जलालाबाद हा गांव. बादशाहाचे बायकोष 
जागीर जाली छडा व पनासेक -प्थादे येऊन बदङेतगावी शादहदरियाजवल आ 
वाकी केसरेकम बारासे ख्ये महेत दुसरा भमर जाछा तन्हा वाकी येने कंर्तच 

` अरे जमीद्र सनरा मागतील यावि जेखी -आचचा. +. 

। इ, ९७५६ 

राजभियां विराजीतःरालश्री वाचूराव गोषाठ गो्ावी यांसि 
खो बापुजी माहादेव व दामोदर माहादेव नमस्कार -डपरी येथील ऊुशद्ट ` 

लाणन् स्वकीये कुशठ - ङेखन- करणे यानतर नजीबदोडे यानी अपला वकी 
मेधराज आम्हाकडे पाठविखा व्याने पमतेचे भाषणे बहूत क्ली आणि करार केडा ¦ 
ॐी वुम्दी आम्दी येका विचारि अखाते सरकारच्या दरोव्रस्त माहालावरून ननीष- 
खानानी दत उचलावा. आणि कन्दी बी हरामी हंगामा करील त्याचे पारपत्य 

 नजीवरखानानी ` यापडी फौच पठन कर्वे येसी स्यानीं नाचखारु केखी 
यावर आम्दीदी ममतापुरस्कर आस्वाखनरूप जावसार करून पतै स्यांलकरड 
मेधराजाने मपी ब भामची षपारविली. त्वाख शाजापूर च आडा उ प्रातापपूर 
याची. जातरसाल. करून घेतला की तेर्थेदी ठाणी बषठऊन यावी स्या यानी 
कनल केलं की व्म्दी. येके प्रहट्ताख पाठऊन चावि विलत देऊन लागजासा 
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ठाणी बन देऊं स्याख दुमद येक भला मागृख त्याजकडे -प्ाठञनः देणे. 
म्हणजे धल सोनाख्दी सिक्चा करून अगर दटाऊनः खागून. वुमच्री ;ठाणी :: कायम् - ̀  

` करून देती दउम्दाकडील ग्रहस्तः मात्र जावयाचा विरूष, आदे ;तरी वमन्या; 
पगणियानिमिय मेधराल वकरिलाने नजीवबखानास आजींदी लिदिली ते -चेजिनघः 
वम्दाकडे -पाठविकी मादे तरी हे अजीव दुम्हाकडीक येक मला माणूस 
स्याजकडे पाठऊन यावा म्हणजे टाणी इस्तगत सुरद्टीतः बखुतीटं मला मानाचा. 

कमिया टेल तरी पञ्रदश्ैनी दे काम करावे म्हणजे. नजीचरला याजक्डे मापल, 
भल माणूर पाठऊन. देणे म्हणजे काम होऊन यदै पुढे. सित्रदीचेहीः 

काम नादी कलले परा ठाणी कायम लालियावर [निश्च] सिव्रेदीचे काम नादी ससर: 
येक गुमास्ता पाठवणे व तदसील ज्यारी करून खराविया्ुषा ख्ये ह्र पाठवणे 
अणखी कोणास न देणे बूत काये लिदहिणे हे विनंती 5 

दे, ४० । | | ण 1 य १६७८  । 

४ णी :.. ५ 0 
| च ए 

-लिदिके की उभयेता षदे ब रामाजीमाङ व शमशेर बादर व व्यत 

 दिवाण अत्या जंताजी या सर्वांचा येकीभाव.फंवा अरपकेढे इेनस्ूप व अंताजी. 

क्न स्वं .हिदुस्थाननचे कायं वेणार याचा विचार मनाव भ्रून ` लिदिणे म्हणून 

कलिदक व्यास वम्दी जाणतां की. ओमत. मो. ज. ] बावरो , कैलांषवाी 

, दिदुस्थानाचे राजकारणाषासून रादिव्यानंतर पुरू ॒रघुनाथरावजी भङे अतादी 

कोण कोण खरदार येके विचारे रादिके की अता राहतील दुही तेर परापर चालत 

 अलीच असे तथापि खरदार ते सरदारं सिदे तर मोदीमकार व बाकी. मृदतगार 

। मगर शेमशेर घुषीचा गुमान वागवितेत त्यास शेमशेर गाजवितीक तर धस्पषि 

येतील विना साख व हातपाये इलनिर्यावाचून स्वरूप -कल्तच भसे -मुतषदी 

उभयताचे स्वकारयीं रत आलकाल्चे ` सर.“ -जवाचसाल करितात . तेन्दा मृतस्दी . 

किं निमित्य पु -होतीक सिदे देास जातील तर - षरे फोज सरदार शोमेरनी , 
अदेतच अकारेकट्भन ख्व रालकारण वेणार म्हणून किकी , वातां मात्र भृते. 

सकरारियाचे स्वरूप तर पादि मूखदी तर कामिल न सडलल्म" मगर वीत 

- च्यार इजार [लक]राचा सरदार बाजमीयत वर॒ सद्व दिमायेत दे ततर गो 

-दिषोन- आरी कवडी चा मजकूर उमदगी तर कदून चकली प्रतापावर दि नादी 

दरन्यावर भसि ब छिदिञे की सर्वाचा भावगर्भं मनास -अणून -लिदहिणे व्याह 

त्रिनासेट परिचये दुखरिवाचा मावगर्मै कोणे रीतीने, कलेल मनुय समागमे 

राहवे मनोगत स्वाभीनः करावे तेष्डा भावगर्भं व चिर्तातील आशये उभये पक्षी 

घतेन कल्तो त्याख पूर्वौ चं श्रीमती खरदाराख उतम ` प्रकारे पत्रे लषन; व. 

श्रीजीख विनेति लिन पाठविरी असती की फलाण्याख सरदांराक्डे पाठविरं । 
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असे त्याख अनयं खव योग व मजलिष्गर्मी संयादून माग रक्षि अषता 
; "अता लिला कैसे . भन्ते व पर्ब विनंती स्या केटी दती ॐ आमिल्फोन् 

कोणी न कोणी सरदारानी अषावे जर शामिल्फीन चौघां सर्दारातून धेक जण 
असते तर दुसरा कोणे प्रकारे पये ठेविता रिकामी जागा पाहून षर कोणी: 
सियेषस्यादही रोऊ इतो अ्ताही काही गेठे नाटी लवकर शछामिलफौज दोत व 
दजूरची मजबूती उर्व प्रकारे रक्षिस्या काय तात्र असि कौ कोणी कदमद्यजी 
करो श्रीमत. रपघरनायरावजी व सुवेदारासारिखे कुभेरचे डेरियावर् भता 
विषरीत विरि तेष्ा पेश नगेटे तै अतां कोणे प्रकरे. गद्दी पुधुकरीः सर 
दासंची दसीर व सुसान पामत्तेत पटेल पुख्य गोष्टतरे दै फी वादक्चाहट बव 

` वजीर यांची मरजी पठे हाती ठेतस्या स्वं कदी उत्तम भसे भपला व 
दरमोविंदजी चा प्रकार नावा पाण्यात्त गाहून साप्यासो वैमन करावे द्विक 
जवाहर दस्तगत करून ्वकरोच वरेतो त्या लवर आमिल] फौज दोणेच॑ 
सञाह अदे बहूत कयि छि दष्ट अपणाक्रद्रून सिष्टाचारपत्र दरि व 

` जगनाथ साहच उ सिवनायथ सेभूनायजीख व सदाखिवभमटजी अदीकस्न जे कोणी 
मचे स्नेदीत खतीर व्यास सिष्टाचाराची देच कीं वैकुण्टवा्ीं माघा त्याचा ¦ 
पुत्राचा संभाल उतम प्रकरं केषा व अतादी करणार तुम्दी अदा स्नेदिताचा 
-घंमेतर हच कीं संकरी कार्ये करिव्याख खर्व ॒  प्रकारे रावजी माधारे स्याचा 

 सांमराल कराल व पच्रदारे स्नेदाधिकता वादार भगवान ङृपेने टलवकरीच भेट 
„ त री घनेश्वरजीनी वहूत करून परममंकटी सदतां केटी व दुसरे रामकृष्ण 

खनद्ीजीनी अति -मोर कख यां उभयतास बहूत द्युक्षुजायै छिदिणे व. सल् 
. तर हेदी असे कीं भीमताची पत्रे स्नेदभावे ददारातरिकयेत ` जरूर पत्रे श्रीमताची 
व तुमची पाठवार पोटात निधन कार्ये केठे पाहिजे या. प्रकारचा समये भटा 
अहे बहूत कये लि कृषा लोभ भको दीजे दे विनति 

डे. ४१ | | भरी वरद ` [ श. १६८० भाषाद कव्य द् 
जिस्काद २६ . ( इ, १७५८ आगस्ट १ 

 \राजश्रिया विराजित राजश्री रघुनाथ नाईक स्वामीचे सेवेसी 
... सी बापूजी. माहदेव पुरुषोत्तम माहादेव सा नमस्कार विनी उपरी 

येथील कुशल .छ २६ जिल्काद जाणून "वुम्दी आपले कुशग हर घडी लिदीत 
आशि पादिजे विशेष चह्ूत दिवस जा तुम्हाकडोन पत्र येऊन वर्तमान कलत 
नादी त्तर भाल्िवा : माणसखारुपागमे पत्र पां.संतोशवीत. अखिले पाहिजे विशेष 

“ -इकडील .वतेमान रो घोडाजी नां यानी लिदिे महे स्थावरून छ[वि।स्तरं वर्वमान | 
. के रानश्री .आताजी माणकरेखर वा... इवाखी माघात. जल-खा देणे त्वा 

वरात राजश्री जनादेन बाजीराव याची महिन्या शवे वाइाची केटी अहे दरा ` , 
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` अश्चाट क्य १३ पादरून श्रावण व्य १३ परिवैत वरातचा वादा ̀ मदे दासीः. 
 चिरजीव रो तात्या लि अदे ते तम्डास विनंती. करतील ते.मान्थ करून काय 
करणे जे गोस्टीने पत रादे अणि जेघन्थ नं होये ते करावै सवं ध 

` सदे आम्डीही श्रीमेता खमागमे सप्वरीच त्या प्राता येतो श्रीमंत राजश्री दादा. , 
सुदितरीदी कृपा करून चिरजीव रो नान्न जेनकोजी धिदे याजषपागमे माधारा - 
पा चिरंजीव गणप्रतराऊ व रा चिवकपेत यासी दिली रा.केठे.त्याजप्ले पुढे 
उमेदवारौसी दिखोन येवी राजश्री लनकोजी शिदे यानीदी किते. मोयाबादावी 
भाशेणे करून चिरेजीवाख समागमे नेक उर्वप्रा भरवखा दमचा नाणून लिहिले ̀  

भसे कोणे गोस्टीची [ चिता] न करणे ईश्वर खर्वं उतम करील [नि] दरप्रकारे ~ 
करून] खा तनखेदारास पावेत तेः करणे तुमचे भरवसियावर `अहो.मेर शये, : 
तो सुदिन दे विनेति | क 

रा भाल्मारामजीख नमस्कार ल्म परिपोन लोम भो देणे. दे .विन॒ति 4 

के. ४२. | २. ` ॥ श. १६८१ माष छद्ध १५... 
। सुमार ( इ. १७६० फेनरुवारी १ .-:“ 

| ईश्वरं मोदी खेर केली सर्वरानर . ठर्वसख. - दों प्रदरा येऊन परत 
पलत पाटोदीख वा...वीस कोष भे तेथून तेच खम पांच घटका रात्र-..डरे. 
दाडि तंवू कनात पाल्पेदतल प्रुत खजाना. . .खाना उवै सोद्धन , पलले ते 
रातोरात रुखवारची व छारा दिव श्युकरुरवास्चा. वाट चालत मांडण ब्हणून 
जागा माहे जायची तेथे अले तेये रान. क्रमून शनवारी रविवारी .सोमवारी .. | 
लाच. मजल्म करीत कोटपुतलीजवल पावके तो जेनगराकद्धन या मल्हारी ` ` 
रोलकरदी माङ रस्याव्या याच्या मेदी जाद्या यांची व यांच्या फौजेची भवस्था 
पाहून तेदी [सर्द] जाङे शेमवारीं मगलवारीं विचार करून दोघ. .-नी बर्हिरा 
करोीकडे मार्गस्य केल्या ते समर... [अव्याद् करून नानाखदटिवांख' बदर 
बार वेऊन निधा[ङि]..-पाधि अलो वेथून डीग जारां कोष होती ब्रादीर.... 
कडे गेली आम्ही व नानासदि् डिगेड भर्ले -श्रीतेत ग[णपतसबजी ` आग्हा.- . 

अआगोघर डिगेख आङे होते स्याची व आगम्हा- उमयेधाच्या मेदी जत्या अतिः 

धिवग येके ठाव डिरगेत महो वक्नीर नागरमल दिल्वादीरधिंग वेर सवै 
कतिव्यायुधां येच भदित जोर बुणे चमरू उतरून.जये तोवरं सरदार कोट- | 

.-पुतलीजवल सख्या -फौजेनसी काम करून राके होते इतक्या दिवश 
 या्रदाखीने दिर्टी दून कतक करून करोडोचीच दट मेन कफौजवरदी कर्न , | 

नीट सर्दारंवर चाठ्छा दे वर्तमान -सरदारानी भादकून कृष्णगडावसरून जाटाच्या 

मलक्रात माले खना कोष दीग राद तेयवर पावे जाटान सना. -चीव रफाकतीवी ॥ 



हिगमे दप्तर् रय खड ६९ 

 संगेजनी केली भवदारी दे वर्तमान यकन प्रा कोष्ांवर यास्या 
मूकायत्पावर भारा यास्पाने तग न रवै मग जा. . .पाटाटति मेढे तिकटेष्टे 
सावदाटी. . दून चआाणरदीकरडे जापी यांर्पाने स्यालंसमोर येषवत.. स्वार 
प्यादा योदिरे आगव्दादी मिद्धून यासी द्जार भद्ि..-यापासि माड दाहा दजार 
फौज राटी अदि ते जक्ी...नाष्ी वेताखारखी फांपते कवीख जार रोज 
म्द्णायाखी दोलकरपासि मदि स्यात सति आट एजार चांग्टी मासेल तिने परम 
रुगायत् खाखनटी अहि भवदाटीच्या तीदानर फणी सुरत क्रून जरसे रिषत 
नाहीं व जिकेडे दे एरतात त्याच रो तोही येतो त्याची धून तो यंषी मि की 
चमलेषार यांस पिदटून आवण व माघोठिग व आयोपेकृर व जाट यैकेन टोऊन 
उजेनीपयत य्व येसं चबे... देत श्श्वर यांचे एव शाम कये नानासदिवाची. .. 
चरसे लाखी पदिस्याखारखे वागतात चिततान करणे...वग डिर्गेत गौशा ऊुश्चल 
जाणून बसलो म्द येथे. ..आडगडा भदे उवं वतमान कलते धण्याची 
चा[करीवर] हाजर आयं चितान करणे हतै अवदास्याचे पुरा... परकि 

स्वामिचे खास दस्तक दीन वेद आिव व नानाखादे्चेधी पत्र पटिठे व 
आतिवचि आवलोकन केठे खर्वं ध्यानादि आके याचा जाव खविश्तर मजखा लिदिणे 
सलाह नाहीं व स्वामिनीदी सपिप्तर उतसयची अपेक्चान करावी दुम तर भाऊ 
यत्रा पुष्टी दे घरवूड आश्कून जवल उभा रादणार नारी दे मामल्त कोण्डाच्यादी 
चितासन आडी द्रष्दी तों येकदां सांगितले आसेर लिहिणारानी पंचवीषदां 
पचवीघ पचवीक्त बंद लिटि ब मना केठे आवतासंची बोली टोत होती स्यास 
वशे जा तेब्दांपासून मना केले. . .घातस्या नाडक्रि सेवर दे गोट वहुधा 
रश्वराप्ठ न पानी व्याने येखी कला केटी की षाठांतीणच गी न..-आव्रदालीने 
मेरठ वरे सारा भुद्क सिक्दन्था[पावेतो] जपत केला ठाणी वसविली सदजच.. - 

81 

=. ~+ भीगनानन श. १६८३ चेत्र शुद्ध १० 
पौ रमनान ८. ॥ 1 द. १७६१ एप्रिल १४ 

पच ८ मादे रमनान दो अरहय 
` तीथेस्वरूप रालश्री वापूखदिन्र व नानासादेन वडिलाचि सवेसी 

विज्ञापना येथीर वतमान ओीमेत स्वामीनी विचार केडा अषि की श्रीमेत 
राजश्री दादासाहिन.व बाबूजी नाङ्क विसेक हजार फौजेनसी उन्हाणपुरापर्येत जावे 

` हिदुस्यानावर दवाव दयावा पुढे रा्श्री नारो शकर वेर तीस जार फौजां जातील 
वंदोबस्त तिकृडील होये तोवर महिना परा दिवख तेथेच नरमदेः भारीकडे 

` मासावे उपरांचीक रगुजरातेवर दधाव यावे व दमाजीपाचून काटी स्पया घ्यावा 
दे उराविङे अदि व समागमे जिजक्रराव- मामा. कारभारी परतु बावूजी नाईक 



४०. `, -मा. इ. सं. मड स्वीयं यंथमाडा क्र; ७० . 

, सबले मादे तिखा -ठश्चाचा खरंजाम मामत्तात- वयां ची: समजोवी : करणार व धीमत `: 
पेत प्रघान व दाह्यवारा. इजार.फौज व-वावूराव फडणीष कारभार मसे -खाताव्या- 
कंडे जाऊन तिकडीक राज्याचा वेर वंदोत्रस्त ` करून छृष्णातीरी महिना..दोन ` 

.महिने सज्ाणार येये। माठ. दाहा. यकाम करून खर्व सरदाराच्या समजाविसी.करून " 
-याप्रमाणे करणार श्रत रोये -रालश्री जनकोजी सिदे याचेः-वर्तेमानाविषर पूवी. ` 
विनेती छिहिरी आदे त्यास जरूर.जरूर . खाकस्य वर॑पान :किदिले - पाहिजे .दैगई ` 
सदसा न कराती वरकड वतमान .येथाप्तीत्त -आसे ` श्रत `. शये , चरणदरशनाची 

`. : छा मादीरनिसी लागली मादे दरशनलाभः होये, तो. सुदीन -कृपा केटी -पाटिजे 
दे. विलापन 
` , चिरलीव .राजश्री गणपत्तरावजी यासी अनेक आखीर्वाद . व्ही स्वदस्तूर पत्र 

: -कघी न.पाठवा ईह. गोष्ट उचीत नादी स्वाचा-जीव वुम्डचेषासी ` लागला. माहे तर 
` हसताक्षरपत्न पाठवायासख अलख न करणे व सस्वर मेटीच येणे बहूत कयि छिदिणे 
द अनेफ आस्ीवोद 

वेदमूर्ती घोडा दिक्चीत स्वामीत खां नमस्कार कपा लोभ -कीजे हे.विनती 
जश्री बोरा स्वामीस सां नमस्कार सुदोदीत दस्ताक्षरपत्र पाटन 

खतोध्रवीत जाणे तीस्वरूपजीसहवर्तमान सत्वर येणे मेर होये" तो सुदीन दे विनती 

राजश्री वेजोपंत व सर्वं मडलीष सां नमस्कार 
न ष 

के, ४५ , श्रीमोस्या ` (श. १६८३ माषाढ वय ५ 
८ [8 „~ ५ पौ जिल्देन १९ 1 इ.. १७६१ जुलै २२... 

पेवस्तमी छ १९ जिष्देज मा जगो मिघां 

रालभ्रिया विराजित राजपान्य राजश्री पुरषोतमपत स्वामीचे हेवेसी 

गो मंगाघर येशवत व चितो कष्ण सौ नमस्कार विनेति उपसे येथीह 

ङुशर जाणून स्वकीये छिदटीत जवे वुम्दौ पिले पच छ १० जिर्टेजचे घ 
जीनत माहाल्चे प्च व याकूबलीखानाचे पत्र .व सेफुदी मा। यचि पत्रे पाठ 
विकी ते पान भक्चर्ाहा वाचन ङेखनार्थं आवगत जाहाला व मागून् छ.१३ 

जिद्देजे पन्च व॒ नजीब्वानाचे पत्र पाठविले तेदी प्रविष्ट जारे यैसियारी 

जीनत मादर व नजीबषवान व याकृ्रभाटीखान याजल्म येकत्र करून सर्व गोष्टी 

` पक्या केद्या आणि त्याची यावयाविसी पत्रे घेऊन पाठविली आहेत तर.आथःपर 

` टाल्मराङ न करितां जल्द यावे न भचिख.तर काम-खर्वं रद् होवीटं पतिशादा 
सुज्यातदौके येणार मग दे मज्याल्ग.रेग राहणार नादी मग कामाष: जड पडट 

समये जाणून छिदिरे आसे टाकराचे. सद्धखाचे काम पले इतेः कर्न यवि 

त्याचे बोखावयाचे प्रकारे गोकन रूपरयामास चा ` माणवि.च्याचे. काम करावे 

~ 
[क 



हिंगणे दफ्तर म्याखंड : ४ 

आपटे काम करून व्यावे आमची चाकरी -पाहावी हेगह न करावी म्ह्णुन वार. 
वार खोढन लिहि येसियाखी दण्डी येयं होतेख तेन्दाच . यामचे टश्च मरजी 

स विदीत आहे मढीगौराधिवाये काडीमाचर दुरं  नाणत नाहीं यास्तव 
ठाकरात्त देखीर साफ उतर दि्टे होतें लाच. गो्टीवर आम्दी कायेन बाहों ये 
-हिडुखानी जमीदारी कारभारासे उल्गडा न जाला गाजुदीखानाने पारचे रोहि- 
स्याचा वेर मेदेकरून भामचे मापङांत खेल केले आणीक कितेक बदषटूख 
जारे खर्वं नुकसान सोसून येक लक्ष पातदयादी राखि तेच वक्राऊन चाकरी 
करून दाखवावी लोम संपादन घ्यावा खावंदानी पातश्ह्य केरे ते माम्य दक्षणी 

| श्री । क] 
1 राजश्री पुरुप्रोतमपंत स्वामीस ; 

मात्रा. मान्य अहेः स्यालपासी हजर होऊन आपले कामकाजः करून 
व्यावें यापे्षा विशेष काये यादार किमथे करावी बादशाह प्रयागा भले, 
सत्वर येणार उतमच आह श्रीङपेने सर्वं फितूर वठटतील भपदी गोष्टी मात 
पकी लालिया आम्ही यावे याप्रमाणे तुम्हा लिदीव गेखो प्रस्तत वणी पत्रे पाठ- 
विद स्वाति भाव की मेदीस येणे येथे मालिया तमचे कामक्ाजाचा सवं बदोव्रस्त 
रोर स्या नजीवघान व गेरेथाची पत्रे याप्रमाणे सवदा येतात परं अमचे 
कामकानाची कीं शकल बाधून किंचित परिचीत-यावी त्तशक्षणी मम्दी इच. 
करून यावे मग स्वं का्थ॑माग बरदोव्रस्त व्हावायेगेप्रा लालिया पूण भर्वस्ता पुरतो 
हे गोष्टी मपरे घरातील विचार आदे सिष्टान्यारयाची पत्र येत्र गेली साप्त 
राजश्च गोविंदराव वरा वापूजी र्तरिवक. येथून पाठविले आदेत त्याजपासी. 
 सविस्तरे सांगितले महि ते तम्दी येक होऊन भापल्या कार्याची शकल काद्रूनं 
कादी परिचीत आम्हाख ये येसी. होऊन तमची व्याची पत्रे आरी म्हणजे आम 

: स्वार होऊन येतो दुरा कोगविसी आरकाव. राहिला नाहीं त्याचे पतराची उतर 
पाठविली आहेत ते पावतील च्याची व्यासि पत्रे देऊन आप्टी कामे करून 
व्यावया व+ चीं रीत काट्रन कार्थमास सत्वर होये ते करणे वम्हीं पत्रे पाठविी वाज. ,, 
वरच याम्दी यावं कोणेविसी संदह न करावा.परतु दे दिटी आहे सुरत कामास 

. दिकती पट्न दिवसमत खागती साप्रतचा प्रकार तर विलक्षण जाला. आहे याजकंरि.., 

के.-४4 ` - “1 स. । श. १६८३ याषाट -मार्भ्ीष 
५ इ. १७६-१ जले-डिसे षर 

इद्र परस्थी नवा ्ाहावरीखान याचे नावे खलित व आमचे नावे प्न 
, ब याक्रूचभाटीखानाव्या नवे खलति भाला सयात देच ठिहिके छी याकूष. ` 
£" | | ~ 
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[भाश टीखान वादी बद्र हूत .स्नेहविशदं लिहिले व्याख भाम्दी खलखकवी रफयित 
~. ज्याहातो मामच्या पत्री अश्रफुलडनरा . याहावरीखानावी बूत तारीफ छिहिखी 
"जे. याला बहत मायेत उेवणे. दे आक्षा पावली -दुररे {खजा[ऽदौला व] 
`" अआीगोहर व मविर्त्ाः राजा वगेरे.-.याच निक्षेप स्वामीनी पुटे फौजा रवाना. 
के ]स्या नर्मदा उतरून चावीं उजनर्येत चादून ध्यावे या गो्टीखाठीं पेशचकसीचे' 

`, पैशची . सरकारात. निं करू त्यास स्वामीच्या प्रतापे व येका नवात्र वजीर 
` शादावलीखानास्या ललित्यावरून व दिवाण गुलरज श्रीमत राजी [सो. जाक] 

` ` नानाखहिन् केलाखवासी या जकन अके त्या बचनाबर नजर, देऊन तिलबुल्य 
 अआतार न केठे ब॒ आमच्या विनतीप्रमाणे सर्वास हिदुस्थानियांख व दष्षणेष्या 

समेदारपर्थत सर्वा रकमा फरमान व अश्रफल्डनराचे ताटीकचे व हष्डुलहुकूम ` 
` पाठविले ञे शरीपेत्त राजश्री केलाख्वा्ची बालजीराव याचा भाऊ रधुनाथराव . 
तो मा्ला भाऊ. व श्रीमत राजश्री नाघवराव पंतप्रधान मजला तदैूरशाहाप्रमेणे 
आदित जो कोण्दी स्यासी अंतर करील त्याजवर गजन्र सुल्तानी रोल याप्रमर्णे. 

~ छिदि व बोलतात सेवक स्वामीकार्यावाचून दुषरी गोश जाणतच नादी याणि. 
पुढे श्रीकृपेकरून अतर होणार नादी श्रीमंत परत्रघानाचे नावे टिकाहवी.... 

` वले जवादीर. वैरे ज्याप्रमाणे हिदुस्थान. प्रमाणे सरफराजी करून. .-पूर्वक जे ' 
ठमच्या. .-पर्यत जो कोणी ठ॒मचा चत्र तो ममचाशन्रू याप्रमाणे. --अश्रकुट- 
उजरा घेऊन दिवाण गुटराज याजा समागम देऊन चिरंजीव राजश्री पुर्षोतम 
माहदेव यासी सेवेसी पाटविक अष्ेत हा तर्तृद न अग्दी केला न. आणखी. 
कोणी केला हा.श्रीचे प्रतापे जाला की श्रीमत नानाठादेव कैलासवासी दोन: गेी, 
यान्या माणलाशी ञश्च बोन गेके ञे पाता वजीर अश्वफुर्डजरा स्वामीसी , 
तिख्वुस्य अंतर ठेवीत नादीत चिरंजीव -पुरुषोतम साहादेव व.दिवाण: 
रोटराज हे विनेवी करितील व्याप्रमाणे श्रीमत राजश्री नानासदिब केटाववासी 

` बरोदून यङे आदत त्याप्रमाणे याची तखली केलिया दिरीपथ॑त मेरठ कैर प्रत 
स्वामीचा वेद्धल्य कायेम दोद्ैल वेखलछ्च याम्हास शाहानश्ाहानी, व सश्रफुलः 
उरा याणी तफजूल करून इज्ञयमयेच ठेविके आम्ही स्वासीकार्याकरिता येथे 
राटिलो अलो .श्रीमेत सादेन कैलासवासी दोन गोष्टी बोक्ून गेले, आ. . वचनत 

| आतर] न पडे...ची आ,--करणा. --खम्े मोदित स्याप्रमाणे .भर्छगौदर 
जवाबरूत फर्मानवाडी उमी करून छादानशाहाच्या ताजगक्षीची इनायेतः चेतत 
त्याप्रमाणे स्वामी बेणार समथ महेत इस्ती घोडे राजश्री महदारवा व 8 
पाठवितीर ग्हणोन आन्ञा स्यास तूर्तं याजक्द्धनच घेऊन स्वामीसेवा ` केरी पुट 

चिरंजीव सेवै पावछियावर दजरीद्रून समागमे ` दस्ती वज्ञे ठगेरे देऊन रान! 
करणार स्वामी समथ आदेत विनंवीपत्रे तर येथून वस्वेवर जातात. स्वामीनी 
छिदहिके जे पत्राचचा वम्दाकट्रन अमाव त्यास येक्दोन जोडिया िरोन गारा 
येकदोन रजपुचाणियात मारस्या गेस्या दोनतीन जोडिया बुन्हाणपुरात् कया 
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याजके अंतर पडले याउपरजे वृत दो$ङ ते दस्चेवर विनती ष्षटिन णठ्ठ 
सेवेसी श्रुत दये । 

ल. ४६ ॥ = ( श, १६८३ माघ वद्र ५ 
(॥ श्रूविरद .4 

रत्र १८ ) ¡ ट, १७६२ फेत्रुवारी १३ 

त्रयासह चिरंजी रालश्री तात्या यांत्ति प्रती व्रापूजी माद्यदव व 
पुरपोतम मादादेव आशीर्वाद उपस येश्रील कुशल ताछ १८ रजषमा इद्र 
प्रय जाणून खकोय टेस्वन करीत गेल पा विज्ञेष बहत दिवस जलि वुम्ाकडील 
वर्तभान कलत नवते म्दणोन चित उही दोतेतो हतक्रिय्रात तुमची पतर श्री 
गोयाचे जवटील मुकामीची आली स्यावहून वित्तारे वत्त क्श्डे श्रीने मोठे 
आर्द्र केले वदत आनंद लाखा तो पी फोठवर द्प्राहावा भ्रीपादालक्ष्मीने 
कृण केटी भाष्या रक्षक ते श्रोच अददि तुमचे पन्च माद्रषदं मासापासून म 
नवतेतेरेच पत्र पागेस्वर शुष १५ पार्णिमेचे अितेयेये छ १२ रजव्र मुकाम 
मजङ्कुरौ पावले सविस्तर वरत ध्याना अले भौमत स्वामी श्री येश्च देऊन 
दक्षणचा बंदोसते होऊन हिदुस्तानात येऊन श्त्र॒ पादाक्राति दौउन बंदोबस्त 
दोय देच आम्ही श्नीषसी मागतो याच तारे शीमताची पत्र भाटी तेष 
वाचून आनंद जाला इकडीन वृत वस्चेवर आटा दिवसाचे मतराने पत्रे 
पाठवीत आसतो परत दगाम्यारले पवत नदी मार्गी हिला हरकत मोटी बाट 
चालत नादी म्ट्णोन पावत नादी वरे आसो राजकी वर्तमान माटी मोहर पातन्लाह 
व शुज्यातदौड काल्पीवे मेदानात अद्दित ज्ञासीचे किस्यारी युध्य होत भदे मोट 
वगेरे क्रिल दोन श्ु्यात॑दोलानी चेते फौज दाह्य पघरा इजार अदि श्रीमेताच्या 
मुलकाची खल्प आगोधर केा याता खिसाने जले आ्देते पातश्चाहची 
अवस्थया पादावी तर फोज योडीवहूत दोती ते उटोन गेटी याता व्यार पाचसे 

` स्वार आदेत तेदी उपासी मरतात पातश्ादस मक्चावयाख दुवत्खा श्ञ्यातदौल 
देतात या प्रकास्चे इत तेथील मासे ठाकुर सुरनमल यानी आगरियाचे किर्या 
जाऊन तमाम किला दुधने घुरन किस्यात मखीद् व कवरा होत्या स्या पाद्ून 

` बाहीर टाकल्या वास्रशात करून पातश्चादचे ठिकाण उसावयाचे संगमरवरौ. दोते 
त्याजवर तराख छिदिटी दोती की पात्श्चासिवाये कोणीन वसे स्याजवर ठाकर 

। भापण बह्डे किस्याची व चदराची वंदोधस्ती करून फोजेषुघा श्री मथुरेख येन 
ल्य केठे जवादीरसि 

[पत्राच्वा आरंभी ] मासीवांद श्रीने वमचे रिष्ट टिल याचा शक्र 
श्री जठ किवी म्हणून कृरावां लोम अणो दीजे दे असीद् 
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[ रमनान १३ नत्र; र. १७६२ पप्रिं ९ 

....--लानचं गां ते छ १३ मि मारीं पावोन चित्त परमदधयुक्त 
जारे चाहा अव्दाटीचौ मुलाजमत होऊन व्हूत कृषा संपादोन जे जे भाषणे 
शादाची ब अमात्याची दोऊन अरखीगोदर गुजाउदीला नजीगखां माधोसिग नाट 
यांची प्र गेली त्याची प्रतिउतरं वकरिलषठ प्राप्त लाटी त्या पत्राचां भावाथ 
साम्दाष कठावा याघ्करितां तपसिटे टिटिल ते सर्वं ध्याना अट इश्वर बडिलांस 
सलामत राखो या दिवखांति अद्या आफतीमद स्वामीकायावर द्रि देऊन तेथे 
जाऊन स्वामीका्य करेरी वद्टीद मोटे प्रारय्यत्रान मादेत येय चते व पेवील 
चेधोस्त होऊन येई दकदील वतमान तर श्रीमत [मो. जा, £] स्वामीनी 
निजाम रीष पराभवातं पावोन हिदूस्यानांत रा नारो शकर यांन विष्ठा हजार 
फौजेनसीं मार्मत्त करून आपण करणार क ] प्रा्ी जावयाचा योग केला 
त्यास चालते षम श्रीपतावें चितांत कत्पना भटी कीं याची खरदारी मातर 
मन्हाख्यासिवाय सखरदारीचा चक वणार नादी माद्यादजी धिच सरदारी...,.. 
कारभार नायो जकर करतील हा निरवार....- पता पाचारून सांगितले या... 
केडं कीं हाच प्रग करणे होता तरे मजला काम कद्यास ठांगितटे चालिसा 
क्षाचा कजंदार जालो वाची वार करून द्यावी पर्दे ज्यास काम सांगणें व्याजल 
खागावें त्यास यद्या समर्यांत उपयाचा माम होतो व कोण करितो यालकरितां 
मादादजी. सिया मवकुफ करून पत॒ मारनिञेची रवानगी केटी वीन मनी 
षिद्धरटकाटून अलीकडे येऊन काये संशये नारोपेताष प्राप्त जालादेन कले धरचे 
अहस्ताखीं विचारःकरून श्रीमताकडे सा च्युतराव गणेश्च पाठञन रा मादादजी 
विद्यास सरदारोची व्ल देविली मापण पुद्धं मख्गांवाख मलं दोन तीन दिवस 
होते तों वतमान आं कीं रानश्री मस्हारजी होकर हिदुखान प्रावीषटून आले 
ते मनक द्रमजल शरी [मो. जा.# ] जेचूरीस मातडजीच्या दशेनास जात्तातै 
येकोन मेदी सडे गेडे भेदी गोष्टी संवाछर कोकमटाणी लास्या तेथून सुकठत 
होऊन मल्गांवाष र्ट तों माहादनी सिदे तेयच येऊन पावे स्यांनला 
दोन. . -खामोरा जाऊन घेऊन येऊन दुरे दि.. .फत करून वल भूषर्णे हाती 
सिर. . तीन प्रहर राच्नपर्यत येकति होऊन वचनप्रमाण उभयपक्ष ज तीन 
मजली समागमे गेट सिंद्याच्या घरचा प्रकार व श्रीमताच्या घय्चा येकचे धारा 
यांचा आरीन्याहया कारभार तेयं यांची स्थित व स्वरूप रादर्णे कल्तच आहे 
अद्या दुरंदेश्चीवर द्विष्ट देऊन फौज स्नाद्कन सिंद्याच्या समागमे देऊन आपण 

, आपस्या घरपागेखदीत मलगांबाख अलिते दा ̀  काल्वर तेयेच आंदेत ब्रहघा 
- सुभेदारानी कंदी बोघ केला दे नकल पुँ काये मनसा करतील जो निदर्थनाष 
येद तो खरा रा माहादजी सिदे मजर [द्र] मजल जाऊन बन्टाणपूरचा 
घुमेदार इस्तगत कलन टाणें श्रीमत [ मो. जा.# | स्वामीचे बसन उजेनीच 

ले, ४९ ) । { श, १६८४ दैध्र १५ 



ध भा. इ. सं. मंडन स्वीय मेथसाला ऋ..७० , 
जाऊन मुकामात्त करून राहिके मादेत दुरं श्रीमंत . राजश्ची [मो. ना] प॑त 

क व श्ीमत्त राजश्री [मो. जा. ]. दादा हे उभयथा फौलेवहीत  . 
। दरकाटून पाच खात मजली कर्णाटक प्रतीच्या रोले जाऊन रा मोपाटरातव्र 

गोविदराव व रा मल्हारराऊ रा.. करीरे सरदार पंचवी.तीक इजारा स्वाय... 
करावं दे मानष रोते परंतु त्या पा. ..चागदेडे व्रिशेषात्करे जाग जा. . ततने ` 
निदयनाष येक तं या.--सेवेसी लिदूनि पाण्डे श्रीमत राज [श्रीपं त, प्रधान 
च रालश्री अिंवकराव मामा पुधियास मालियावर श्रीमत रजश्री [मो, जा.#]` 
 दादारषिव व राजश्री मल्हारी होलकर सर्व.मंडली येक्च जाल्ावर पाह कायै ` 
मनसा होईल श्रीमत [ मो. जा.# ] दादाखदेबास पुणियाख येऊन दीद महिना ` 

, जाढा राजश्च बावूरावफडणीख जव. कारभारौ अहित श्रीमत आदहिरनिशी 
श्रानसंवेत म्य भआखतात स्वं कारभाराचा येद्तियार राजश्री . बाबूयायांवर आहं 
रावजीदी बहुतेक अआयेषआरामातच आस्तात मतिवर कारभार विना श्रीमत. 
राज्री [मो. जा. पंत प्रघान पुणियाख यालिया व्यत्तरिक्त िं्रकरोवेमामा 

, आस्यासिवाये होत नाहीतेदे येकत्र जाल्यावर पाहावे. काये मनसा होतो ` 
राजश्री सखारामपत वापू खाठवडीं मादेत घरी श्रानसध्या करीत वसे आदित ` 
जेष्ट शरी...चे मान की बापू कारमारौ आशवे व व्याच मन्ते कारभार ̀  व्हावा. 
देच मानस राजश्नी मस्ट।रजी होककराचे ब॒ गंगाघरपंत तात्या अहि श्रीमतं 
[ मो, जा. | पेतप्रधान स्वामी व सर्वं कारमारी मडली व मादुश्री गोपिकात्राईै- ` 
सादत सर्वाचे मानस व मोटा याग्रह की कादी आसो सखारुमपंतास धरीच. 
वसवा त्यास सर्वाचे चित की राजश्च चचित्रकराव मामानी कारभार करावा 
याप्रकारे स्यास तुरत ख्वं येख्तियार त्रिंवकराव मामाचा जहि व कारमारही , 
उतमनच्चे केठे केनौटक प्रातीः श्रीमते [ मो. जा.# | पत प्रधान स्वामी. समागमे . 
जाऊन तिकडीर मनसत्रा उतम रोतीने सिष्धीक नेला चाटीच पंचेताटीव" रक्ष , 
सपथे मेर्विरे वदोबह्त उतम के दे येश मोठे व्यचि पदरी पडे कनिष्ट.. 
श्रीम. ..ल्गामी वहूत अदित व्यास उभया श्रीमत. -येकत्न जाियावर त्याचे" '. 
मानस की सकारपूर्वकास.-.मानस, जेष्ट स्वामीचे व॒ मकारपूर्वकाच प्रु. 
हि[ध्थीर जाठा] दित नादी कनिष्टाचा ब .सर्वाचा आग्रह् माहे.“"ख जाणार 

. नादी जेष्ठ स्वामी या गोष्टीत्तव बूत दिक व श्रानर्घ॑ध्या करितात सकारपूर्वकावर 

 -ममता बहू परंठ सिध्वीच जाता दिख नाही याप्रकास्चे वतमान गाहे प्रततं 

- , रा्श्नो नारो येक्षर माठेगाव येथून तीह - वीस. कोठ खदिशप्रात्ती यहि त्थ 
-प्ादेत राजश्री मादादजी षिदे यानी समागमे न्यावयास. हूत ,मिनत केटी, 

` पायादेखील पडे परत्र देन गेले देकंडे राहिते दे वर्तमान श्रीमत स्वामीषर 

क्ले व माह्यदजी सिदे. यानीही जितेक नाये शेकसाविषदईै विषममाव. टिहिला . 

स्याजवरूनं श्रीभताची हतराजी अदि राजश्री नारोपंव नानानी रजश्री 
। आच्छुतराव रणेश याजा पुणियाड रवाना केले मद ते शीमेताची मेद वेउन | 



दिगण द्फ्तरं २ रच खंडं . श्रः 

तेथीर मार्थं मना अणुन साना छिदहितीड मग पुणियाख नारोपंत मानां 
, जातील परतु-घरी वसव्याने श्रीमताची दइतराजी बहूत जाटी व स्वरूपा आतर 

~ पडले व्यार खपे सरदारीस खच जाला तेदी येणे कठीण प्रसंग विलक्षणा दिखतो 
आमचे वतैमानं तर राजश्री' नासे शकर घरौ चषले मादाद्जी धिच्ाचा आमचा 
परिच्यये नाही नारोपंताचा माहादजी सिंद्याचा पेच आपण उदन. मादादजी. 

~ विंद्यास्मागमे . जवं तर नारोपंत नानाचे चितात विषमभावः येईल च्यार 
सा मने नायेपताखमागमे रारिलो ब ल्याने ममता केरी व॒ वुरत. ते घंरी, 

` बसले मापण उद्ुनश्च] गेले तर मतल्बीषण दिखते यास्तव धरी वस्लो 
मोदादजी गवाखमागमे जावे तर तेयेही चव नादी फौज उपसी मरत होती ब 

` . सांचेदी खर्दारीचे पुरत स्वत नव्हते यास्तव दोन तीन महिते धरी चसो 
= प्रस्तूत रोज्मरादी. - खचौची वगैरे मोटी मात्रा तो मायं पत्री लिदहिता पु[ग्वित 

` नाही]...ख जेष्ट मासी श्रीमत राजश्च पेतप्रधान ब [त्रिबक|राव मामा युणिवास, 
. येणार व्यास ते तेये आलिगरावरः..-ऊन पुणिग्राख जाऊं तेथे गेखिग्रावर जे 
वतेमान होर ते सो 4ले{ लिहून पाठऊं वडिलांची पत्रे आब्रदारीकडील 
स्लाचा मां कितेक लिहिला व्याख राजश्री त्ि्रकराव मामाचे कनि बेधू 
राजश्री माघवराव मामा येथे आहेत स्याजला दे पत्रे दाखऊन याचा आय 

, . . कतेक राजश्नी माघवराव सामा यानी त्रिदकृराव मामा लिदहिला माहे व माण्रूछ. 
` तिकडे पाठविके माहे माघवराथांख बहत मपतेत पेते मादे ` ब व्यानीदी किंतेक 
` प्रकार वच्यन दिघले आदे प्रसू येखितियारदी सवं ्यांचाच मदि मनवा 
येखादा उमा करतील माघवराव मामादी आला दाहा रोजा. पुणियास 
-जाणार रिंवकराव व.हे येक जाियावर म्ह ब्रोलाऊन पढे हस्ती 
. वशरै अहाची पत्रे आव्रदाटीस छिून रवाना करावे असा मजकूरं केला आहें 
, बहूत ममता -करितात व तीथ स्वरूप केटासवासी रामचद्रब्ाकाप्रमाणे यांचादी- . 

` प्रकार आहंकारौ च येकवचनी आहे. ज्या..-अपले म्दण्टे व्याजसाटी सर्व 
प्रकारे वाहित्य करून त्याचे उर्जीति करवि'.येखा यांचा करार यास्तव यां 

. ममतेत चेते आदे मोज्यनास बरोलाऊन , वच्चे वगेरे . दिधके बह्रूत ममतेव 
चेतरे आहे ओोलस्या गोष्टौ सिष्घीख जातील तेष्डा सर्वं खरे राजश्री सहिपतयाव 

` चिरणीष आपल्या पुत्राचे' इतव्र॑घानिमित्य येथे आले ` आहेत व्याजलही ध्री ` 
, आणून मेजमानी वने वगैरे देऊ[नश्च] मास्त केके तेदी वहत ममता करितात . 
आम्ही जेष्ट मारी पुणियास् जाऊन श्रीकृपेने सत्वर्व चरणद्रशनास- येतो ` 
यारनठर रजश्री मादादजी सिदे त्या प्राची गेठे व्यास निंवावाहई सखत्राई् जनकोजी 
बावाची माद्री स्यांचे---माहादजी सिदे सरदार न करावे परंतु श्रीमतानी केर 
खा....--ये नाही यास्तव कादी नः चाले प्रस्तत राजश्री......याचे मानव 
मादादजी सिदे स्वतंत्र सरदार... ` ५ 

[वि 0 
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केष म~ , >) श. १६८४ चे व्य ११ | 
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भरियाख्ड् चिरजीव राजश्री त्त्वा यांति पती -बपूौ माहदेष व 
. पुरुषोत्तम माह देब कृतानेक _भसीर्वाद उपरी येथील कुशल ता छ २५ मा 
रमजान मुकाम लाहोर जाणीन स्वकुशचल रेखन करीत गेछे एादिजे. विशेष वह 
छ [मो. जा. ] माहे रजव्चे पत्र श्रीमेदाचे पर्राषमागमे पाठविले वीछदट 
रमजानी घ्रुकराम मजक्रुरी पाऊन परमदर्षं जाहाला तो. श्री नाणे किदीक 
विस्तारे मजकूर रिदिला तो कल्ल येच रीवीने ख्दैव कुशस्य लिन 
मेढीदुस्य संतोपवीते जावे इकंडीर वृत तरी पूर्वी छ' १ मजकुयौ विस्तारे चदन 
पाठटविङे अदे स्याजवरून कलेर दारी वर्तपान तरी शादानशादा- अध्रफुर- 
उन्रा शाहावलीखा अयापी येयच यहि रमलानचा महिना जारिग्रार्मतर 
कूच होल दुखरे श्रीमेताचा प्रताप जाह याची ` षुती याला भघ्यंत होऊन 
उभयेता श्रीमत येज्मानास टिका देऊन आम्हष देशा रवाना करणार 

` आग्ीदी रिका वगेया खरजाम वेऊन अविल्वे येतो काही चिता न करणे. 
शरीकृयेने मादश्रीठहेनाचे व ॒दमचे दशेण योडाकियाच दिच्छा लाभ होईल. 
ओमेत येजमानाचे दशैण होऊन सनोरथ विधीसी श्री नेवील तो सुदीन दम्डं 

. लिहिले की कुरंबाची स्वस्तता व मादुश्रीचे चरणदशण व्यावयाख. माठ चीव 
, रोना ना्कास जाऊ श्हणौन किदे त्यास गेलात किंवा नाही दे टिदहावे आपि 
आमचे तरफेने मातुश्रीचेही खमाघान करावे की बालके सप्वरच यतेत इतके 
दिव येतो येतो म्हणौन छिद्ितो येखाˆअर्थं श्री करणार नादी जे दिवी येथून ` 
कूच करू देाख ते दिवी सविस्तर निश्चयाचे वृत लिहून पाठऊ लयानवसून. . 
केङेल तुम्ही आपे व माठश्रीचे वृत वरचेवर लिदीत अस्णे श्री कृषा कये ' 
भेट होये तो दीने सदैव कुशल वृत लिदीत ,अस्णे रा नासेषत नानाष प्रे 
पूवीं पाटविरी व्याच येकी उतर न "अचे याचे कारण कये ते किहिणे भर्तां 
खर्व प्रहदशा उतमच अली अहे भीक्रपेने उतमच दोईल चिता न करणे दे 
अनेक असीर्वाद 

श्रीमत स्वामीसमीपर असाल तर सविस्तर विनती शिश भे व्यावहन. | 
कटेल नादीतर मेटीनेतर समू श्रीकृपा करो भेट दोये तो सुदीन दे यनेक. 

भसीर्वाद समस्त मडटीख खा नमस्कार अनुक्रमे अकीर्वाद्.-.. सरम 
अन्ञाघारक केशो सुंदर ऊृतानेक खां नमस्कार विज्ञाति र्षी जे दैव 

पनी सनाय करणार स्वामी वमयं अद्दित कृपा कीजे दे विाती 

तीर्भरूप मावश्री अआमाश्षदेव वडिकलाचे खो कतानेक खां नम्र 

विनती की चिरंजीवास किहिठे भदे स्यावरून श्रत दई भतसर त्रीणे 
बत्वरच दशैणलामाख येतो दश्ैनलाम दये तो छदीन भ्रीकृषा करो श्रीरा 



। गणे दपतर २राखंड ध्र 

अरोग्य राणे उपोपपे न रावी येनदी माल्कावर छपा फेटी पो हे विनवी 
चिरंजीव मन्याम मनेक अषीर्वाद लि परिसोन रुदैव दुश्चकवृतलिो 
अनेक अरीर्वाद् खी मनदीवदिनी व टक््मीषदिनीस व तथा रेणुका वटिनीष 
तुरा वदिनीतत सां नमस्कार चिरभीव सी अनेक भसी्वदि सदेव, ,.... 

ठे, ५१ ` श्री ( श. १६८४ आश्विन शद ६ 

सु. ११६२ रवर ४ | १६. १७६२ सरण्टवर २३ 

अखदीत टक्ष्मी अरुङत राजमान्य रली बालाय मोविदं मौवीष 

क रघुनाथ राजीराव नमस्फार सा खलाषषितेन मया व भार्फ वुम््ी 
विर्नतीपन्र सोलाये सफरचे पाटविकते दे चषये रीवटी पावले मावरारीक्ृद्न 
वक्र जनगरास माङ राजे माषोषिग यानीदी वकील हर पाठपावयास 
तवार केठे रो केटी याप्री वतमान गदे व फोटेकराचे निष्टेचा प्रकार लिदहिला 
तो उविस्तर विदीत लाटा या उपरीदी राजे माधोिग यांनकर्डाल वर्तमान वरे 
ते प्रातीचे अयिकरोतर अदटलियास लषन पाठवरणे जागिजे छ ४ रीवल 
[निकष] आश्रा प्रमाण 

ठे. ५२ } भरी य. १६८५ श्रावण शुद्ध २ 
सु. ११६२ (४) घ्फर १ | इ, १८६३ आगस्ट ११ 

उखदीत ल्श्मी आरुकत राजमान्य या केशो गोविंद गोखावी यासी 

सेवक रघुनाथ वाजीराय नमस्कार सा दइखने सितेन मया व अलफः निजाम 
आटीखान राक्षेखभुवनावर गंगा उत्तरावथाखी गेले लाखा उतरून पलीकडे गेले 
चादीर बुनगे काटी फौन काष्ट पीके उतरटी भटीक्डे विठलदायु बरोर 

` नाववनाम खरदार राहिले स्वाख जाऊन गाण्छिते तयार होऊन उभ रादिष्टे 
छ २९ मोहरमी र्डाद् जटी व्यारषा घटिका ल्डाद्ं निकटीचो जाहटी विरल. ` 
दास व गोपारुिग राजे खदारकर व॒विनायेकदाष वैर ठार जाटेपांचसा 
इजार माणुख पडले वावूराव जगी व रघुनाथगव पिंगले च पुरादखान व बालोजी 

, `घ्रोरपडे पाडाऊ भके तोका खा खापट्स्वा निजामभाली.. कंडे होते राच कूच 
` करून. .प. . .तो.. -डेरे रद्न गेले श्री...करून फते जटी मादादजी,... 

चाटकर व. रवलोजीराऊ पाटणकर -व चितो कृष्ण चिमणगावकर व मानसिग 
रजप्रूत व देवाजी नारायेग स॒भेदार जुनरकर ठार गे यासिवपि आणखी , 
पटले जखमी जादे दम्हाख कवयवे..-नाणिजे .. | , छ १ सफर. 

# 1 ५ + ५ . ४ $ > 
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मोगलाकडीक ` :` ` ` आीमेताकडीट- -. ~ | 
, १ विनायकदास ` द १ माहादजी निवाल्कर . 

- १ विठल्दासः । ~ , -: - शध्चिततो कृष्ण चिमणमांवकर. ` 
१ गोषाल्पिग खदारकर .. `: १ देवाजी नारायण सने जनर ' 
१. रुदासीव रामचद्र ` १ पागा मानसिय ` ` | 
२ दस्तेखान .आ अल्नपुरः -------- - `. 

` . १ उदाजी पवार । जखमी 
-१०. मोर्विंद्रावि पिंगरे कौर भा १ हरिपंव 

---- ` , ५, ` १ बाजी । 
पाडाऊ --- (| 

श्मरादखान  . . २ : 
२ चादखानमाऊ 

९ शरजी सुपेकर 

४ 

डे. ५३ ॥ शरी ( श. ६८५ मार्ष ञचड ८ सुमा 
{ इ, १७६३ डिसेंबर १२ युमार 

पुरा श्रीमत राजश्री [ मो. जा.# | पंतप्रघान स्वामीचे सेवेसी 
विज्ञाप्ती अखीजे 

[ उर्व कोष्टक$ ] जाट -सुरजमल याणी एरकनगर धेरून च्डादचा उदे 
अरहा अदि याचे कारण इतकेच की जार मजङ्कराचे मान. की बराश्द्रख 
बलोच याचे गड व फरकनगर येथे आपकर आपला करून वलोचास परागंद) 

लावावे -याची कुमकीचा भत्य्रह नजीखान करील तरी व्यासीदी लडाई करावी 
नजीवखानाचा मनोदये ऊी वलोचास त्याचे स्थव्कीं पूर्ववतप्रमाणे कायेम राखावि 
हा अभिमान भरून त्याचे लोक जमा करून ल्टाई होणार साप्र्य करवली 
शोत अखती आणि खान मजकुराचा चाकर -दञेकिंग उभयेताचे सदखाचे 
भागसालात आदत मयापि जुजः अथवा सख्य लाके नादी मागाहून हो तै 
विनंती िषहू तरद 

|  [ उजवें कोटक ] जेवूदा राजा रंनीतदेव लष्टोरास आके खवा गाल 
रुपयाचा चबुध्रा करून पात्ाहास चसविके घोडे जवादीर वले ननर केरी 

वजिराख पन्नास हलार ख्ये नजर करून घोडे जवा्ीर वजे दिषटी पाठशाहानीः 

कपा करून खिल्ताची परवानगी दिवी मयापि लोहोरीच आदेत आपले राज्यात 

रेके नाहीत मागन इत भालिया विनंती लद १ कर्म ः. 

~ 



` हिने द्क्तरर्याखंड ;.: ` ` ` ५१ 

सिरोजेहून. गुरा येलची दि श्चाहावलीखा श्रीमत. केलखवासी सदिव 
- पाती तीा.रा बापूजी माहादेव याने.--जाऊन येक. ‡ व {~वचनप्रो शाहावली- 
खानास्र त्याचा - विस्तार ते निवेदन करून सेवकासद्ी सांगितले व याजहून 

. विशेषात्कारे स्नेह करून यानीदी वचनप्रमाण केले नावसाल जाला माहीतगार 
- आदे स्दणोन मशारनिटेखच समागमे आणिङे याकूबआरीखानास आणावे. तर 
याचा खच फारी यास्तव याचा.आयणावयाचा मनसना न केला पूर्वी शाहावली 
खानानी खान मचक्ुरारसागमे स्वामीस घोडे पाठविके मार्गाघुटे सेवेखी : येऊ ̀  
न सकले हाज्म दिलीस-येऊन पोदचलो घोडे व॒ याकूच. भरीखानाचा यस्त | 
समागमे घेऊन सेवेसी येऊन. पोह चतो १ कलम 

सो याचा विस्तार... .करू य॒त होये - ". ' , 

सदरहू कलमे तीन यानवसून शत होढ इद्रप्रस्थी पोदनचून ̀  कामकाण 
करून कूच करितो मागात सुरक्षीत श्रीङ्ृपेने स्वामीचे प्रतापे सेवेसी पोहन्वून 
` दशेणशाभ. होये तो सुदीन वरकंड इत मागाहून तपसिले विनती छिद सदैव ऊषा 
होऊन साभाद् करणार स्वामी सम्य भेत 

के.५४ ` - ` ॥ > ओ 8 ॥ श. १६८५ माघ वद्य र 
शाबान १७ | | ` 1 इ,.१७६४ फेन्ुवारी २० 

, . श्रियाखह चिरंजीव रानश्री ताल्यासदिव यासी प्रती वापूजी माहादेव 
व पुरुषोत्तम माहादेव तानक अखीवांद उपसे येथीकः कुशरता छ १७ मादे 

` शाबान मुकाम पायेल नजीक सिरहंद् जाणोन स्वकीये कुश्चल रेखन - करीत गे 
पाहिजे विशेष तुम्ही राजश्री नाना फडनीख यांचे प्ासमागमे विस्तारे पत्र 
पाठविखी ते छ १४. माहे मजरी सिरदहंदेहरून खाशोर्चे बाटेवर पाचा कोसावर. 
तिख्शकरा पाठविले ते वेउन खञ्याचे सरादृतमधे पान . समाधान. जाले 
ताप्राचे ल्डाईचे व सद्कुखाचे व श्रीमताचे....डिदिे येकृन परम... ला तो.पत्नी 
कोठवर :स्याहावा मोगला....कस्त जाठी म्दणुन श्रीपेत. स्वामीषी सदूल केला 

` आणि जागीर देऊन जीव वाचविखा श्रीकृपेकरून श्रीमताचा. प्रताप राहिला 
याणि दक्षणचे मोगलाचे मख शाम नेव श्रीदछेकरून व श्रीमता प्रतापे 

- करून -शच्रचे्टी मुख चाम दोषैल दुखरे राजश्री गोर्विदराव - पुरुषोत्तम याणी 
यामचे खचौची भ्राङ भि म्हणोन सागितके यास्तदः तम्हाष चिता . लगी. 
तरी दिवस येकसे राहत नादीत' दोन दिवस सुखाचे व दोन दिवश्च दुखाचे 
जातील आणि सर्वं सु,,होऊन श्रीकृपेकरून तमचा प्रताप होईल काही तिर 

` ठस्य चिता न करावी वुष्दी लिहिले की राजश्री नारो शंकर याची रोनगी 
श्रीमत दि दुस्थान प्रती करणार याजघमागमे अग्दी येऊ याच्च मानख नाशका 

॥, 



र 

५२, भा.-३. सं. मंड स्वीय .येथमांला क. ७०. 
् 

जावयाचे महि ग्दणौन ठिदिले त्यास तुद याजसमागमे जाऊन ती. मातश्री आमाखदिवाचे चरणदशेणाचा लोम घेऊन , याजवरोवर लवकर येऊन आाम्हास 
` मे्ीचा लोम चार तो उदीन रनश्री पंत मजक्कुरास बरचेवर पत्रे" पाठवितो प्रव 
म्रयोतर येकदी न माले तस्मात दिषून मादे जे ̀ योरडी - बरदारी परां ' जा... 

, स्तव,.."स्यादावयास अवका,...से व दुसरे तुष्ी लिष्िलिकी राजश्री + किंवा पत्रे 
दम्दी न पाविडी क्रिवा प्त्रैचन पावली दे न कटे [मल्हारजी होलकर 
भदार याजपासी जाऊन याला मायेत पेणे व्यास पूर्व आबदालीकडीर मला 
मान समागमे घेऊन दिकीहूुन कूच केठे इत्क्यात वर्तमान वेकि की सुमेदाराष' 
जखम छागी म्हणोन माधारा देश्चास गेले वाटेत माधोसिंगाने परूम फार केटी ` 
दक्ष्णी माणखास जीवे मारितो बालाजी गोविंद वकील याचे -वतैमान बहृत. दिवस. 
जे येकतो कौ केद केले नक्ठेमारटेव नके कैदं केठे यास्तव माधारा 
दिलीषच आशो इक्कियात्त ओादहा आत्रदाटीकडील. बरोलाऊ अलि - यास्तव , 
इकडे....रून साहादव्यांस महो मागून...; 1 

र 
साष्टे आले उभयेथानी बरोवर न जावे यास्तव अग्ही गहात. होते परु 
ती्थस्वरूपानी चखवयाखाठी सग्रह बहत केला यास्तव इकडे स्वार जाले 
तो सकाम मजकुरी रश्चमी नारायेण ब जेनखान सिरदंद्कर याचे लकछरात आज्“. 
पावेतो, श्रीकृपेकरून सुखरूप पावो भासो ,याचा खजिना चाहापाक्ती जाणार, - 
आणि साहा कमै फौज लहोराव दाखकं जाला येथून लाहोर साहा सात दिवसाचा - 
माग भदे लवकरच पोच श्रीकृपेकरून मनोदयानरूप कार्यभार करून देश्वासच .- 
येतो ठम्दीदी येऊन सर्वं इत रा बुभेदारास निवेदनं करून मायेत घ्यावे व सर्वरं - 
मंडली दो दरास्वी याजल्ही श्चा ठेवावे आमचे येथून येका.दो दिव्याः . 
कूच रोर चिरंजीव गणोवा भावघे मिकोन हकंडे न छावे वास्तव. दिलीतःस्याजः, 
त्च ठेविले भदे दुखरे वुम्दी लिषिे की राजश्री जनकोजीवावाचे बतेमानः,. 
ल्याहावे तरी भमचे या देशात राहावयाचे कारण देच डी रा गोविदराव पवार ` 
मातर याच्या लेवानी बतैमान खागितव्यांवरून अआम्दी सकूवारैर व॒रा चिती 
नास व श्री....सपतरे लिदिली भता कलोन भलिजेते राम..म्ने जाले मापी ` 
येत नाही माणि दस्तायैवजासाटी आम्ही ब्रूत उ्योम केला परंतु . दत्तविवन न ̀ : 

` आडा रा जनकोजीनावाचे नावे ` करून रधूजी धायजर भाला -माहे ग्हणीन .. 

. छटके वाटते परु रा गोविदराव पार याणी नमीदारास आम्हाजवल वोाविले 

रोते याचे जानी वतमान येकतिठे की वमव्या फोजा दिदुत्यानात आस्या ग्द 
दस्तायेबजदी माणून देऊ आणि मरख्यासद्ी आणून फौजेत , पोदचाऊ , यसे वत . 

मान सांगततात आदयापी काी ठीक नाही... ` = 



हिमे दष्तर २ राखंड ` भद. 

ठे. ५५ ` । शी { ख. १६८६ आश्विन शु १४ 
सु ११६५ रखर १२ ` {इ. १७६४ अक्टोजर ८ ` 

 राजभ्रिया विराजीत राजमान्य राजश्नी पुरषोत्तम माहादेव गो यांसि 
„ ` सेवक रघनाथ बाजीराव नमस्कार उपरी येथील कुशल जाणून 'स्वकी्थे 
लिहिणे विशेष तुम्हीं पन छ ३ रविोवल्चे पाठविले ते पावले... --शवादहिरमर् 
जाट याचावन [ वलरसिंग जाट] याचा दर्षामषे लागला अदे तो तोडायाचा 
मनसख्वा राजश्री मल्हारी होलकर याचा बहे म्हणून व॒ सुजामतदीे व 
पातशाहाकडील वगेरे वर्तमान विस्तारे कदि ते कलो आङे असियास या उपरीदी 
तिकंडीक बारीक मोठे वतेमान वरचेवर लेषहुन पाठवीत जाणे जाणिज्ञे छ 
१२ राखर खा खमख हितेन मया व॒ अल्फ बदहटूत काये लिदिणे [ वा. | 
रखना | वधि 

३.५६ ` . ति ˆ श. १६८६ माध श्चद २ 
सु. २१६५ आयान -१ ) | 1 इ, १७६५ 'जानेवारो २४ 

राजश्री पुरुषोतम माहादेव गोखावी यासि 

दं अखडीत लक्ष्मी ` आलकृत् राजमान्य [ मो. ना.# | स्नो मलारजी 
होलकर दंडवत विनंती. उपरी दुम्री पत्र पा ते पावोन ठेखनाय ` अवगत. जाबा 
रोहिस्याकडील बातमी लिदिटी व्याख येथून मकाजी गिते व बीरभान इनारी 
वगेरे फौज वुम्दाकडे पाठविखी मदे व्यास वुम्दी पलीकडील बातमी राघ्रदिवस 
राखून ` घावडाव पाद्रून फौज पाठऊन जे रोहिस्याकडीरु लोक येतील. त्याचे 

` पारपल्य केरवणे गुजराकंडील व गेर भुकं आदे तेथील कदीकाबाड करून गांव 
मारून ताराज करणे साराद्च.बातमीची गाफटी नषावी [नि #| सुदूर सखन खमस 
सितेन मया व॒ आल्फ जाणिजेछ १ साबान ब्हूत काये लिहिण दहे विनती 
[हिद श्देश्श्रोशिमोक] . `, >. षी २ खानान 

ठ ८ । 

२ आ, =. 0: (श, १६८७ माघ वद्य ७ 
शातरान -२१ ) । 1 र, १७६६ पेत्रु्वीरो २ 

पु राजश्री पुरुषोतम माहादेव गो 

उपरी खाखा स्वारी आनदवटीहून निघारी दरङूच हिदुश्यानः प्राति येत 
, सअष्तां राजश्री जनोजी भाले याणी बदराहा "व्तणुक केली व्यास जरत पोदो 
चावरणे जरूर सब्र वयाड प्राते मालो तो त्यांनी ` फौज तोफखाना मारी पाहून 
रण भरं येऊन -मेष्ट तेव्हा व्याजपासून जागीर कादी पेतली बौ चाकरीस 

\ 

षः 



४, भा. इ, सं. मंडन स्वीय ग्रथमला क; ७०. 

येतात ४५१ द्रमजल ते प्राति स्वारी येत असे जाणिजेछ.२१ शावान ब
हूत 

कयि लिदिणे [वा.#].ठेखना.। वचिः ध न 

ठे, ५८ `: । | 9 श्री : - । स १६८८ वैयाख-्द १ 

जिर्काद २९ ह द्. १७६६ मे-९ः ` ~ 

राज्ञया विराजीत राजमान्य राजश्री पुखषोतम माहादेव गोक्ावी यासि. 

` सेवक माघवराव बलाक प्रान नमस्कार उपरी येथील ` कुशल जाणोन. 

, स्वकीय किदहीव . लणे विेष म्ह विनती पत्र 8 २१ सवाख्वे पाठविि त 

छ २३ जिल्कादी प्रविष्ट जादलें नवा्िरमल नार तीष पषवीस हंजार टवलपुरा- ` ४ 

„ नीकं आलां स्श्री मस्शरजी दोलकर याचे फीजेस सिकस्तं दिल्दी याची उमेद
 ̀. . 

कार व सर्वही नाटास सिख्ले म्हणोन विस्तारे लिदिडे ते कलले. ग्रा उपरी 

तिकडीह वतमान पातशाहया व फिरंगी व रोहे ब नज
ीवखान व सु्याभतदीर' 

„ व माघोखिग व शेर याचे वस्वेवरी लिदीत जाणे सरदार कोणे जागा व वीर्थसू्प 

कोढपरयैव -गेके -खरदाराची व तीर्थरूपाचो मेदी जालीचः येल. तरी कर्तैम्य ` 

, मनसुबा वस्वेवरी लित जाणे दमस्य पत्नाची उतरे वरचेवरी रवाना दोत 

अष्ठता पावत नादी म्हणौन लिदिके अपूर्वं भसे येये ̀डतर राहात नादी मवदारी 

वंःसिखवाचेदी वतमान किदिणे जाणिजे छ २९ जिर्कोद् [नि] बत कयि. . 

लिदिणे [बा.#] ऊेखन । सिमा ॑ न 

" ॐ । पौ छ ७. सफर सध्याकार । ए. 

के. ५९ 0 स श, १६८८ व्येष्ठ वच ६ 

मोम २० : ; , , 1 इ, १७६६ जून २८. 

रालश्री पुद्षोतम माहादेव गीति 3 । 

उपरी दुम्दी विनवीपत्र छ ८ “ मोहरमचे पाठविडे ते पावले दकिनने. 

आपली कौन तोफलाना भीापार पाठिका सान कासकावादेस संनिध्व आट 

त्याचे बोण्यांत ताढ नादी फिर्यासी व नाटाचीः. सचि केटी कातिकमासी गुन 

वाधोन दक्षणियासी जुल्णार याड वरकारची फौज दोनवीन वरासनी इकडे 

उतरू लागस्यास ह्या खमयांत॒सर्जानिरूप वर्वणुक करितील दे , 

आदे फौज इकडे नच येई तर यासी ` दारमदार. राखी नदीतर , जवष्दतत 

भाषणे करीत र्थे व्यपेक्षा अधिकोतर करू मर्जी असेल. वशी. भाला वा 

अहमदखानने भाम्धंस वजिराचेथे बोलाऊन नेर हफीज व` आम्ही येज 

होऊन.ञ्या मोष्टीने श्रीमेताची मर्जी व वजिराची राजी रद तेच कर् म्न . 

वोलोन-वजिरचेदी समाधान केके उक द्फीजयेये न आला तती ऋ वेध 



= + 9 हिगण दफ्तर २र खंडं. ५६. 

उदेकच जाणार प्यथ ठरे तो सेवेसी लेह म्हणौन लिते कवले. मशाष 
येकस्या हफिजाने मगरूरी कैरी तर त्याचा मजकूर काय आहे व्यांणे भह करून 
कृपा संपादन व्यावी यांतच उतम भाहि नादीतर बादबरखात पारपत्यच करू 
गाजुदीखानाष्ी सांगणे वुष््ी खरूत जाव्रखाल न फरणे खरूत जावसालने काये 
हणे व फार नरमदही न करणे रह मात्र -तोद्ध नये पुढे जा ते रक्षिषीछ तेसा . 
इकट्धनदी होई छ २.० मोहरम [वा.४] ठेखना | वधि 

ले, ६०. 1] ~ श्री , { श. .१६८८ माद्र्द शद १० 
, सु ११६७ रखर ९. । 1 इ. -१७६६ सरण्टेवर १४ 

 असखेडीत लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य राजश्च राजाराम गोविंद मों 
सेवक रघुनाथ बाजीराव नमस्कार सु सत्रा सितेन मयाव, मल तमीं. 

विनेतीपत्र पाठविे ते पावे किंतेक मजकूर विस्तारपूर्वक लिहिले ते निव्वैदन 
 जाहाडे याविसीची आज्ञा रांजश्नी पुरुषोतम माहादेव याचे प्री किदहिरी महे 

त्यावरून कटे ते पत्र तुम्ही पाहून ल्याप्रो वतेणुक कर्णे जाणिजे छ ९ राखर 
दोन -लक्च ख्ये अहमदखानाकद्रन [ खच न. याणविले आद्देत [ते] श्ये 
पाटविक तरो याचे] बोल्णे प्रमाण प्रह खरा असे वाटे कावूचा प्रकार 
दिसणार नादी दाफीज कर सरकारचे मर्जीपो न चालल्यास् फट पावतील 
स्याचा . मजकूर किती ` आदे यधुना उतरस्यावरी पाहून घेऊ तुम्दी .गरमव् . 

. नरम-राहातं नाणे जो भह करीर प्यासी हवच्याच गोष्टी वाटवाव्या व जो मग- 
रूरी करील तयासी मगरूरीच्याच गोष्टी सागाभ्या शेलकर `व भोखले व गादकवाड ` 
वैर तमाम फौजा. वलाविस्या अदित लौकरच येवील ब याचे पारपत्य करणे 
अगाघ नादी तुम्ही वजिराचे विचारे बोल्त जणे नाणिजे छ ९ रार [वा] ` 
रेखंना । वचि 

ले. ६९ 4 ५. श | श.. १६८८ भाद्रपद् वद्य ३.० 
। री . रखर २८ 1 ` । इ, १७६६ आक्टोवर ३ 

भरियासह चिरंजीव -राजश्री नानाषठादेव यांसि : प्रति बापूजी मादादेव 
कृतानेक अ।सीतरांद उपरी येथीड. कुशल ताछ २८ रोखर मु इद्रप्रस्त जाणून . ` 

, स्वकीये दुश्चल लिद्दीत ` जाणे विशेष. वुमचे पत्र छ १९. रोखरचे भाले ते 
पावे बहत समाधान जा येसेच षदेव पत्री सरंतोशवीत र्वे या्नतर-दुम्दीं . 
लिहिले कीं येये गर्यापवर प्रथम दिवस आदे व्याष आम्ही येये येकिठे -गादे' 

„ की..-जर हिमतखा यानी अहमदलानापाषी क्रू[राुग पा अद्ेःर्की जें अहमदला 
करतीकं ते आगम्हाच प्रमाण येसे येकरिडे व्याख वुष्दी दे कांदीच ˆलिदिलठे नाहीं 



। दुखरे नवाब निजीत्रदौके नजीव्रा्रदेव गेठे. यदित तेथे मातप्ोसीवदी. इदेखां . 

वोर येणार तेथे. आवे येक्वट होऊन जो जातरघाल ठेरलियाव्र मग. जे करणे ` 
ते करदील दुरं छिदि की श्रीमेत स्वामी खडणीचा वेका. -पेतील -भापि 
फौजेलमेत बराबरी राहातीक कलले पा यानंतरंश्रीमेताचो प्त्रे छ ६.रालस्ी „. 
बहूत कयेव आली नवावाचही पतर आली ते नत्राबाकडे रो कटी. जाव आ. 
म्हणजे आम्ही विजयाद्मीचे ` मोहर्तकरूण शीमेताकडे स्वार. होऊ रीमंताः 

पासी गेलियावर श्रीकृपा करतील खव॑ उतम होऊन येल दुसरे नासिकचे ` 

वतैमाण .किदिले की तीथरूप मादुश्ी आमाखदिव बुखरूप भदित चिरंजीव. री 

ता्यासादेव ब चिरंजीव गणपततरऊ नाश्चकांतच अदित दिटुस्तानास येणार. ` 

म्हणून रिषे ते कलं दुररे लि कीं ` नाशकाकडीक वर्वमाण वबदूत दिवि 

जाड आले नग्दते याकरिता...जोडी रो केटी आदे तेथून पते भाष्यावर , | 

वडिकापासी पाठऊ म्हणून लि स्या बहूत दिवष जले: आम्हाकेडेदी नाशका- ॥ 

कडीक वतैमाण आले ना्ी तुम्ही कासीदजोढी पा उतम केरे दुसरें .श्रीमठी 

लि होते की. दक्णेदून पौन मातत्रर रो जानोजी मोखले व दमानी गायका 

व रो मालजीराऊ होरकर वौरे तोफखानियांुधा बोलाविङे मदत. -याजबराचर 

`. चिरंजीव तात्याही येतील [नि.#] हूत काय लि लोभ अघो दीजे हे मासीवादर :' 

-के.६२ आशिन दद्र / . श्रीकर { श,१६८८ माशन छद २ 

रखर ३० ्रीवरद श्रीवरद पर्तीप्रबन ८ इ. १७६६ आपक्योबर ५ . 

तीथैस्वरूप राजश्री [मो. जा.# | नानासादव वडिलांचे सेवेसी कि 

` अपचये विनंवी सेवक खडो रव्येवक कतनेक सा्टांग नमर्. बिनेवी. ` 

येयील कुर॒ठ.ता आस्वीन प्व २ णा ककर नजीक गोदद येथास्थीत.मसि 

विशेष आम्ही लद्कराख भाल्यावर रो जिवाजीपंत सेवेसी रवाना जाके व्याजः. , 

खमागमे विनवीपत्र सेवसी पाठविले होते पाऊन स॒विश्तर विदीत जाठे भसेल ` 

साप्रत इकडील वतमान तर गो्टदचा प्रकार प्रथम् दिवश्च आदे मोर्चे श्ी्ेताचे 

व सिंधाचे व नायो शोकराचे जवठ जाऊन पोदचले भदित गदी नदीचा परी. ` 

राउताचे व पायेचे मनु्चाचा येलन चालत नादी तोफवेदुखेची च्डाई अधेग्रहर ` 

कागली आदे दिवखातून येख।दी वेके गाजकरीरी मोरव्याव्रादेर निघून दस्त. , 

बोसी करून जातात दाहापाच माणसे इकडली तिकडल्म नित्यानी दरिप्मरण 

. करिष्यत गदीत गिर्दपेशचे गावाचे लक वहूत रदुरेथ भरले अष्दित कोटर 

दम धरतील श्रीसतेने श्रीमेत येशश्वी व प्रतापवान आष्टेत काक दिवत ` 

स्थ दृस्तमत होश्ल व शन्रूची मलं शाम होतील दुसरे री बावूभट मटर ५१ 

मेट्ले होते त्यानी वर्तमान खागित्ठे की येक दोन वेढा शीमेतान स्वषु , ̀ 

राञ्याजीची तारीफ बहूत केटी आसमतात जे मुखादेव होति व्यानीटी चातक ; : 



हिगणे दक्तर र्य रखंड ` , ५५ 

केखी दृत्येथं ठेर कीं त्यांजछा एजूर बोलाऊन स्याचे विमाने किवीक कमे 
काजे भ्य्रावी म्हणजे दहत द्रव्य सिलेल त्याजवरून श्रीमेताची भा कारण पत्र 
राज्याजीष गेटी सादेत भरीङृपेने निद्शनाख येल ते खरे भामवे वतमान तर 
पु विनेवी केटीच यादे उव घोड़ी माणखाची म्धरवीक्षा मदे विरल्पेत 
यक्षी व धिवरामं नारक वैर दादा पंच अ्रदस्ताठ नारो रोकरानी प्रय जाब 
याची आक्ञा दिषटी विज्ययादश्चमीचे मोदत स्वार होऊन जाणार भररपावेतो 
सोयत मायेची मार्ह कोणे गोषटीचा गता नादी वडिखी कृषा करून दषरिया- 
पावतो ञे रौतीने क्टेड ते रीतीने उट व दोन्ही प्रोढ्याबतद््व जे वक्तभाव 
तेये यद्धि ते वमोजीब यारास्त रजेश्री वनोपंताफद्भन पडतादुन स्यासीष 
पुरक्ीह पाविखीः पाविटी {पाहिजे दिवसगत सागलिया सोहदत जारूरव मीं 

 तोढघमसी पडेन मासून माक्ने पाष्चने घेणार नादी मजार [अपूर्ण] 

१६७ जखर १० ए, १७६६ नोर््देत्रर १३ 

राजश्रिया विराजित रानमान्य राजश्रीव्रपूजी मादादेत स्वामी गोषावी यासि 
पो माघवराव बलाल प्रधान नमस्कार विनती उपर येथील कुशक 

जाणोन स्वकीये लिद्दीत जाणे विष म्द विनतीपत्र पाठविले ठे प्रविष्ट जाहाठं 
दिदोस्तानव्या उमदयाचे तव॒ अब्रदाटीचे व॒ पातशादा व फिरंगी याजकडील 
वर्तमान व लाटाकडील वतेमान लिलि ते कललं या उपरीदी तिकडीर वतमान 

- उमदे अमीरान व जपीदारचे व॒ जाटाकडील लिदीत जाणे मवरदाखी कोठे 
आला तेदी लिदिणे व फिरंगी पातश्चाहापासून जावयाचे कारण कये ते छिन 
पाठवणे तीयेरूप राजश्री दादाखाहव गोददेष मादाखया देऊन आदेत बहुधा 

` गोद दस्तगत करून पुढे कोणीकडे स्वारी गेरी ते लिहिण जाणिजे खाखा स्वारी 
 पुण्याहून निघाखी भीमाकृष्णातीरानी जात भसं पुढे होई विचार तो लिहिखा 

बादल जाणिज छ १० जमादिलाखर छा खवा सितेन मया भअर्फ [| नि.* | 
. बहत काये लिरिणे [ नि. ] दे विन 

, ६३ ॥ श्री । { श, १६८८ कार्तिक शद्ध १२ 
9 

ठे. ६४ .  .१ ` श्री. ` (श. १६८८ कार्तिक चद १४ 
च. ११६७ खर १२ | 1 इ. १७६६ नोर््ेवर १५ 

राजभिया विराजित रानमान्य राजभो पुरुषोतम माहादेव गो यांसि 
“` सेवक रघुनाथ वानीराव नमस्कार उपरी येथील कुशल . जाणून स्वकीये 

कुशल लिदीत जाणे विशेष दम्दी छ ९ जाखस्वे विनंतीपन्र पाठविले ते पावर 
स्वामीनी करारनामर पाठविला तो मह्मदखान. याचे. चितास न अला यानकरितां 

, ८: 
ए # 

ह 
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यम्ही भपले नावन्वा देऊन दफीज रदिमत याची फौल माणावयाष पाटविडे ` 
हमरा करारनामा मञुदा पाटिल अदि व्याप्रो पाटवावा श्दणूनं व दिठीकडीक ` 
राजकारणाचा प्रकार टिल तो विदत जाल यैतियाष व्ही मुदा पाटिल. 
त्याप्रो सरकारवे करारनामे पाठयि सततेत स्ाषठ देऊन उमयेता मापले प्रात्र ` 
दाहा दनार रीन व प्यादे पाटवीत आदत ती जलदो गोद्दवे.मुकामाख वेन. . 
येणं दिखीकदील राजकारणाचा मजकूर तरी द्दासीं जे बोटतात व्याजला वो ̀  
दुज्र् मणर्णे ययनं पलैज पाच दृजार व्याखमागमे देउन पाठविले जातीठ 
नजीयवान याचा स्द्लाचा पेगाम आदे सखरकारचीं पतने स्याक्डे गेखी अदत 
याजकरितां हे राजकारण हूत गुप्न राचर्णे कोठे ब्िरन कले ते.करणे.. 
वरकड मजङुराची उत्तर मागाहून पाठटविखी लातील जाणिजे छ १२-जाखर 
सरा सत्रा हितेन मया व अल्फ जाजती येक वट मसु्रात कलिदिखी महिते 
वावी आदे चाकरीदिवयि सख्य क्रयि कामाचे ते येकनिष्टेने रेवेम्ये हजर ` 
जादात्यास उणद्रव छागणार नादी व्रत काव लिदिणे [वश्व] ठेखना [ वधिः ~; ` 

ठे. ६५ धी ख. १६८८ कार्तिक व्य ५. 
सु, ११६५७ जखर् १८ (8 १७६६ नोर्म्दैबर २१ 

अखंदीत दक्ष्मी भाटक राजमान्य राजश्री रानाराम गोविद मो 
, सुना चार्जीसव नपस्कार् सु सवा सितेन भया व भठंफ सष्टमददछान . 

व दाफीज रदिमतखान याची प्ठौन दुजूर येणार म्हणून दुम्दी लिदिता.. प्ल. 
अघापी येत नाटी याजकरितां राजश्री गोविंद रायाजी यां पाठविले असे तत. 

वर्दी त्यांची फौज सत्वर घेऊन येणे जाणिजे छ १८ जमादिढाखर [निक] मका .. 
प्रमाण [वा] ठेखना | क्षि ॥ . 

इ. ९७६६ नर्द , 

विनवी येसी जे गोददची मामठ्त सिदे नासे. करावे विचेभाने जी. 

चारा बश्च मुकरर जारे त्यानर्षैकी तीन" नगद ल्यातत येकाचे सनेदये वे नवार ॥ 

व येक नगद थैवज व येक गव्या सोद्रन दिघल्यावर वाक्यै नवाची कादी साट ` 

ठेराऊन दापवेवंदी करन यावी चौणचा हजार स्वार प्यायानर्खीं चाकरीख गीर । 

[सवे स्यात येक कारकन मात्र येऊन मेया खासा राना वः मात्र युत 

यात कोण्टी हा काल्वर येऊन मेया नाष्ठी सिचाचे मारफांत निशापावीचा डर , 
पडला मरह खात हाती नले दते ठे परतून दिघँ च येक घोडा नजर पाठनम् . 

माज चार पाच रोज जारे की मोर्चे उदटरून ये मातां सरकारे यरुक्ल 

खे. ६६ | ` श्री ` श, १६८८ ` कार्विक. ॥ 



गणे दफतरर्रासंड .. ` ५९ 

-मन्चीराचे जुबानी वतमान येकण्यात येते कीं अतरवेदीत उतरून घ्र, , वर्ती गंगा-. 
श्नान करार्वेः तेर्थे मलते येखादे राजकारण उचदून ` सिधीस न्याव सद्भ तो 

` चोदोकडे.आदेतच कू चही' सत्वर च होणार हे वतेमान पूर्वी सेवेसी विनती केखी 
' साहे माता मागवी विनती केली. मासे गोविदपंत बालाजी मोविद्ाकडे कपठाणा 
पासी सरकारातन रुखखत होऊन कागद्ापत्रासदहीत येणार वल्की खकाट संध्याकाडी 

 मारगेस्त ब्हार्वे यसे हठे परंद वडिलाचे पुन्येप्रतापे मवकूफ जले दे वतमान 
पूर्वी ,छिदिले होते कलूलेच भासेर दे- वि्षप्ती गोहदचा मजकूर सदरहू ` नारो 

` शेकराचे' विद्यमाने .ठेरले आरद परह शाश्वत नादी गाज पंच रोज राचंदिवस 
खिलवत. याच गोष्टीचे आसते याजपुञेच आपले जाबा दोन रोज भआघीक . 

:.. लागले. सेवी गोहदचा. कये टोटो. पठतो जे ठेरल ते मागाहून विनती. 
, ` [किषिली] जाईल दे विनती 

, ` के, ६७- ^ ` .: पुरवणी श. १६८८ मार्मशी4 जचद १. 
मागैरीर्ष श्चुः १ नतर | 1 इ. १७६६ डिसेंबर 

॥. [मार्गशीष्] शष. १ स इला केला होता स्या खंदका- प} पर्यत गे होते 
. ̀  "तेये जाऊन निख्ाणे लाविली होती परंतु खंदक खोढ होता. दोन भाले खोल ` 
` . ` होता लोकानी' खांगितके.की -खंदक तच्रार दातः खोर भदे म्हणुन हाला केला होता 
~ ` परंतु कारेगर न. जाला ` गोहदवाव्याद्वी एला मारून ` काहला खोक दोनत्तीनसे 
` -मेञे दोन तीनसे .जखमी- मी } जाठे वरकड सरदार कायम रादि येसे वर्दमान 

` जाङे आदे ग्रस्तत गोददवास्याची मामठेतत चुकी दोन चार ` लक्ष स्पये ` देणारं 
. .. महेत पुडेःजायावरः जाणार नारासीदी सढा.करावा म्हणून जायाचे वंकीर आके 

, ` आदेत घडोन येक ते खरे रो बापूजी माहादेव यावी श्रीमत दादाचौ पत्रे गे्ी 
अददेत की मेटीस येणे स्या ते भादापी माके नाहीत रो पुरुषोत[म] माहदेव .. 

 -फरोक्ाबादेख गे येत ` वेगखासर षेऊन यावया. व्यासते परोकाबदेहन 
आद्यापी आले नाददीत रो नासे शकर दरबार साठा पंघरा दिववानी जातात ` 

` विश्वास्राव. लक्षण यांचा क्षांसीचा वंदोवस्त जाखा नदी या सालवी. वस्ने. जारी 

 आद्देत परंतु मद्यापी लस्करांतच . आदे सा ; ताई बेरे लस्करातच' अहि ` 
सीः जाणार महेत रो. विटः सिवदेव- यांचा मेटीख . महिना पघरा . दिवसानी 

` जात याखतो कृपा ब्रहत करितो. दुष्क सातिथ्य करितो परंतु लाभम कादी होता 
 दिखत नादी आपस्यास देवपूजा करावयासदही बोलावीते होता परंतु यांचा. सोचतीस 

. वषं येक्र जले कादी लम होई यास्त स्त ¡व तिकडे न गेलो तिकडेदी कादी 
, , ताछ नादी लयाचा उपाध्या कासीस गेला श्णुन वोलावीतं होता ल्या उपाध्यादी 

आल श्रीमत. दादाची कृपा विखल. सिषवदेवावर बहूत अदे येसे वर्तमान 
या प्रांतीचे आदे वरकड़ आमचं वर्तमान तर. गावाजीपासी सुखस्प समासो 



६ -. भा. इ. सं. मंडल स्वीयः ्थमाला कः ७० 

आम्हाविषदईं कादी चिता ना करावी विशेष उहूत कायल क्रा लोभ ` कीजे द 
` -विज्ञाप्पी 

चिरेजीव जिऊवा व राजाराम व `गणो्ा यासि.सीर्वाद.दरघडी पत्र 
पाटवीत जाणे.दा आसीर्वाद | | 

वरकड खर्वं मंडटीष्च खौ नमस्कार खागत जाणे सेवसी केशो अ्राग्हणचि 
, सी नमस्कार [ बालबोधीतः] तीयरूप मातोश्री वडिलाचे सेवेशी [ मोडीत% | 

चिमणाजी सिंपी यास मासीषैद खारत जाणे सौ मैनाजाईख नमस्कार व भवानी 
` व युष्ुनास व वेणु व राऊ सर्वं मख भसीर्वद [ बालबोषीत ]. जना्दनाचे. 
 छष्णाचे कृतानेक नमस्कार घर पत्र पाठवीत जाणे दरस खेदून देणे ` 

` ले, ६८ ̂  ¦ ] श्री { श, १६८८ सागेशीषै श्ुदध ९. 
सु, ११६७ रबर ७ 1 ( इ, १७६६ डिसंचर. १० 

` राजभ्चिया विराजित राजमान्य राजश्री बालाजी गोविद स्वामी गोव यांति. | 

पो रघुनाथ बाजीराव नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल जाणुन 
स्वकीये कुशल टिष्टीत जाणे विरेष किले विधवा हा किला हाफिजाकडे अहि. 
तो हस्तगत करावयाचे राजकारण राजश्री पुरुषोतम माहादेव याणी मुसा मदद ` 

` , फिरंगी याचे मारफातीने गीक केले आदे व्यास हाफीज सरकारचे लक्षाने चालत ` 
नादी याजकरितां कठ मार दस्तग[तश्र] केरावयाविखी मारनिटेख आज्ञा केटी. 

~ आदे ते सरकारचे निश्चाण वते चदटवितील तेव्हा उपराल्ियाख खरकारची फौज. 

आगोद्र समीप गेखी पाहिजे याजकरितां हे पन्न ठम्दाख टिः असे तरी पुरः. 
घोतम माहादेव व फिरंगी मजकूर याचे पच वम्हा् येत्ताच शीडः" दोन हजार ` 
फोन व्याचे उपरालियाकरितां पाठऊन देणे काम नानूक्त अषि वभ्रा होऊ न देणे . 

जाणिजे छ ७ रजे सुण सवा सितेन मया व जलफ. [ नि [हूत काये लिहिणे 
दे विनंती 

ङे, ६९. त 1 श. १६८८ मार्मश्ीषं वय ४ 

दु, ११६७ रजव १७ ) । भी { इ. १७६६ डिमर २० ` 

अखडीत लक्ष्मी आङ्क्त राजमान्व राजश्री राजाराम गोविदं गोखीवी यापि ,` 

रवनाथ बाजीराव नमस्कार सु सत्रा सितेन मया व मलफ़ तुम्ही विनेति 

पत्र पाटविखे ते पावलें हाफिजाकडीढ फौज घेऊन मला मोहम छ १९.२जेव ` , 

चेन येये आरं दो. चह रोजी महमदखान याची व ही फौज मिलोन सेवेखी. 

येतीख्से दिखते ्हणुन लि ते कञ्टे [अशा यामायेच..उभयेतांच्या शना .. 

येडन पोह्येचा. [ग्या] तेन जारः या. उपरी तरी. स्वर येतत ते कर्णे जाय 



५ 

"पत्र पाटविक पवोन विस्तर मयं कलो भल यानंतर भाग फौजगरुषा श्री 

हिगणे दप्तरप्याखड , ६१ 

कृटरन मरत रामकिस्न व उमरावगीर गोषीवी दुजुर् सद्धखाकरितां आटे मह 
अच्रापी पुरता स्धक्ताचा प्रकार ठरला नादी इतक्तियात खान मारनिकेच्या 
फौजा जलदीने येऊन पोषेचदिवास स्यातारिखा मनसा केला जाईल वजिराचे 
प्राचे उतर पाठविरे से [ नि. ] जाणिजे छ १७ र्जव [ नि. ] साश्ा 
प्रमाण [ वा ] लेखना | क्धिः 

ठे, ७० १ श्री श. १६८८ फाल्गुन व्य १२ नतर 
फालुन वय १२ न॑त्र। इ, १७६७ माच २७ नतर 

पु श्रीमेत राजश्री [मो. ला, #] पंत प्रधान स्वामीचे शेवेसी 
विक्षा्षीरैसीजे श्रीमंत स्वामीनी गोददेचा दारमदार करून नारासी 

सख्य न करिता खबरल्गदाख आले फरोटीकर राज्याणघून खंडणी घेऊन कूच 
[ द्र कूच `] राजगड पाटण रवीचीवा््यात माल [ येकोन येक ग न्या साखी 
करून पेतस्था मग चिचीचारा[जाये]ऊन मे्ला संडणीदी योडी बहत 
देऊन दा मरा...जाला कुरवाईभवरासेवाले, पठणादी रा रिव्रकराव सिवदेव 
यांचा व्राह्मण मारिला यास्तव दोन कुचे भारौ करून कुरवाईवर येऊन मोच 
लाविले पंधरा दिवखात तोफखान्याने किला पदन याक्रिला तेन्दां इजतखानाचा 

पुत्र शरण भल खंडणीदी योडीसी दिद्दी व॒ दहाचनगडचा किला खारी करून 
दिषला खरकारचे ठाणे लाऊन बसले तेथून कृच करून भेलकश्चचे रोखे खा 
कीसाव॒र येऊन बुकाम क[ला] [मोपा]ल्वलि फेजमाला यानी मेल्से खाली 
करू[न].-.[खर)]कासचे ठाणे तेयेदी वमले प्रसृत कव्या. -खाठी या रोखे भाले 
यदित दौ चौ दिवघात [को्या]चौ मामल्त कंरून श्रीवंत्िकेप्न येणार रानभी 
मालोजी होकर यासि देव आज्ञा दंदुरौ फास्गून वद दवादसीख जाटी श्श्णौन 
श्रीमत ` स्वामीनी राजश्री ठुकोजी दोठकर व रा गेगाधर येशवेत यांछठ दजृर् 

= ` बोलाविरे अषि तेदी येणार येये अस्यावर जो विचार होईल तो. मागाहून 
` खविस्तर दिनंती टिद्रू कृपा केटी पाहिजे दे विब्यती वि 

के, ७१ |  -श्री { य. १६९० मा्गश्चीपषर वद्र ११. 
सन्ान २४ | ` इ, -१७६९ जानेवारी ३ 

राजभ्रिया विराजित रसजमान्य राजभ्री पुरपोत्तमपंत नाना 'धयामीचे 
सेवेसी. ` वा अ ४ 

¦ . .परो रामर. गणेशच व विखाजी कष्ण छतानेक खां नमस्कार विनती उपरी 
येथील कुशल जाणून स्वकीये कुशल लिद्वीत असावे विरोपण क्रुषा कन्न 



£. मा, इ, स. सडठ स्वीय अथमाडा कऋ,-७० , 

लस्करात वरड प्रती. गेलो तुम्ही पत्रः पावताच स्वार होऊन शरीम॑ताजवहछ यादि. 
तेथे आल्ियायर जघा प्रकार दिसेल लाप्रो ठम्दी. माम्ही मिलोन करावयाष येईल, 
तूतं येयेच येणे भठापंघरा दिवरांत मोखस्याकडीलषटी . फ़डच्या, छक्र होऊन 

" हकट्कन दिदुस्तानात जाणे होईल -याजकरितां सपण लोकर् तयार होऊन यावे रा 
छ २४ सात्रान मो साछ्रखेडले [ नि% ] बहूत काये लिदिणे इषा लेभ अघो 

 दिष्दा पाहिजे हे विनती । | 

छे, ७२ ) श्री, गणराज `` { श, १६९० माघ वद्य २ 
सधि वद्य २ मगढ, इ, १७६९ पेत्रवारौ २१ 

वडिलाचे सेवेसी बालके कृतानेक सा नमस्कार विज्ञापना येथील ऊुराद्ट 
तां माघ दद्य २ सग्वार तिया प्रहरमा पुणे बडिलचे आसिवदे वेयास्वीत 
ससे यानंतर वडिंटी आसीर्वाद शुध्ध येकादसीवे पाठवि्ै ते वद्र १ सोमवारी 
पाबोन साकल्य वतमान कठ्ठे श्युक्रवारी दादसीक चादोरीस. येणार रालश्री नाना 
फडणीख यां सज्यादवलाकडे जाण्याचा मजकूर पुसन लि श्रीमेताचे ठ्खकराष 
-जावयाख माग.न फुट तर तिकडे जावे की काये जवे जस्या श्रीमताची 

. दोन पत्रे प्रथ्वीपति सज्याउदवलास पाठवणे म्हणुन पी आज्ञा व श्रीमेतास्च येक 
पत्र की स्वामीपवेतो पोदचण्याख माग न फुटे यास्तव तिकडे रवाना केके थेसे ` 
नानाचें पड पाठवये म्हणून आज्ञा अेखियासि वडिाचे पच त्रितिये प्रहरी-. आरे ` 
तेच समई श्रीर्मताची पत्रे नवा रोजाच्ची मजरद दोन जासृद व श्युतरस्वार येक ..; 
आला देवगडर्चाद्याहून पंच कोसावर श्रीमत अदित फौज श्रीमंताची'मारी अदि ,. 
राजश्री जानोजी मोखे सडे वीष दजार फौजनसी अदित त्याचे ल्सकरात श्रीम 
ताची... जासद करे होती त्याख मोस मजकूर यानी बातनी श्रीमता पोदनू 
न देता छवीरगडाकडे वंगस्याचे सरटदेख होता तेथून निघून श्रीमंताची फौज 
तिकडेच टाकून साठ कौ आटीकडे देश्वाचे रोखे भाला दरकूव देशा इकडे 
येऊन पुणे छातारे गंगयडी आदीकलून ज्याप्रमाणे नागपुसक्डे जाले व्याभ्रकरे 
करावें याउदेश दरकूच येत आदि व करडि वगैरे फौज वन्दाणपुकडून जलगांव 
जागोदाकडे व्याची सडी आढी अहि स्याजवरून श्रीमेताची अन्ञा अटा रोजत 
आडी की पुणेयांवीड खोकानीच स्या प्रावीद्रून निघून छिलोक्रिटी जार्वे यास्तव , 

कालपासन पुणियांत पठण आतिशये लागटी अहि खरकारवाख्यातृन सवं जिन ` 

वगेरे कादूून विंहगडाष कुर सरजाम् रवाना जाला आज सादकाटी श्रीमेत दादा 
सहि व सौमाग्यववी माद्री आर्दवं वार्वतीवाई् रमभावाह स्वं परंधि | 
एर सिंहणडचे भादे मनास येह ते जाले जदि उल्कापात चद्कडं जाला अद् ` 

तीन दसि पणिवातील लोक. गेले अदं याज उच्यत येये माणुत्त द्िश्ख परि ` 

` नादी यापभरकारे हंगामा आतिश्चये जादा अषि श्रीमती पे टदोऊन मागे मो 
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ल्याचे येतात गोपाराव गोविंद व रास्ते आगाडीष अदित व्यांजमागे श्रीमतः 
आहेत भीमेतास्षमोर तो भोषव्याच्याने उमे राहावत नाशन] परु प्रत चूड 
हती भोषस्याने वेन कजाखी आरंभून प्रांताचे निर्दाण कर्वे या अं इकडे 
आला अहि येयेद्यी र॑जश्री नाना फडणीष यानी राजश्री मोर्बिदयाव गायेकवाड 
नागोयम च्यनादन राम आदीकरून चारपांच नार स्वार व इक्फेच दशम वभैरे 
जमाबि आरभिला अहि श्रीमेताचे प्रताप योर आइ इयःपर भोक्षव्याचे पारप्य 
येश्मास्थीत होत अष परंतु ज्यनःचा मोग आशि तेवदी मिश्री गोपिका व 
श्रीमत नारयेणरावांस पत्रे तिनकेस्वरनचे किछछयास् जाण्या, , रवाना जाटीत तेये 
पावलियावर व...कर्डे आतेल वडिली साप्रतत कोठे जाण्याचा विचार न करावा 

` चदटृकद्धुनश] याप्रकारे गदी त्यास सीप्रतत घरी स्वाष. खिन आवें तो माग 
प्रा दिवं श्रीपताचीच स्वारी भोव्यामागेया प्रती येश्छ मग आसपास 
आलिगावर लद्करास जाण्याची सुभेया पून तजवीज [करं] घांप्रत बस्डाणपुरा- 
कंडे आथवा कोटेष्य मागं चालत नादी आम्ही राजश्री नानापासी येका किल्यास् 
राहावयाची चिटी मागितहली आशि वेन पाटन देतो तो बहिटी रामसेन दद्रा 
दष दोनतीन जागा आदित व्यातून येखादे खलाची राजश्री, नारो यकर याजकडील 
कारभारी आस्तीट याचे विचारे योजना करून परवानगी घेऊन ठेवावी न जागो 
तिकडेच देलवलंड जाली तर बहत वहत सखावध अस्रे पाते उटे बेरे प्राथ: 
काली सेवेखी रवाना करून षडा मात्र येये दोन चार दिवष्ठ रहन स्वार शेन. 
येतो आन्ना देखील पेतली.दोती परेद खांप्रत दी गल्वल नाटी [ भपूर्ण+ ] 

के, ७३ + श्री 1 र, १६९१ भद्रपद् वयर ` 
सु, ११७० लवर २३ इ, १७६९ सरष्टे्र २४ 

अखडीत लक्ष्मी आल्छ्रत राजमान्य राजश्री खडो गणेश क्रादार षो 
नासिक गी यांसि । 

| सेवक माघवराव बलाल प्रधान नमस्कार छा ख्वेन मया व॒ अल्फ 
, साजश्री देवराव मादादेवः याची रवानगी चुजातदोला [ कंडे ] वकिटीचे कामकाज ` 

मून केटी आहे" * "देणे व याचा येव सरकारात येणे आदे त्यास सावकार ` 
मारनिलेष तगादा करून जाणियाख -अडथला करतील व. गेलियावर मारनिखेचे 
घरौ कटकट करून गावखेडियास. उपद्रव करितीकू तर वुश्दी त्यास निक्षण ताकीद 
करणे की सरकारात मारनिलेचा. येवब् अहि तो उगवलियावर वरमचे सैवञाचा 

~ (निकाल करून देतील म्हणून खावकाराख सागणे व जवरदस्ती करून सावकारानी 
` . माणसे चखविस्याष्ठ उठऊनं देणे मारनिखेचे घरी व गावखेडियाख येकदर उपद्रव 

खगो न देणे येविशी किरोन. बोमाट येऊ न देणे [ नि. ] नाणिजे.छ २३ जमा- ` 
` -दिलावल [निक] आज्ञा प्रमाण [वा] ठेखन | सिमा ` `. | 
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ले. ७४ | = { छे. १६९१ आशिन द २१ ` : 
, पौ जलर.१० | । इ, ९७६ ९ -आक्टोबर ११ ` 

„जेन आपले स्वस्ते करून च्यार प्रहर रात्री हरिकीर्दन छठे ध्या दिवषः 
पासून श्रीने कृपरा केटी खीतञ्वर गेला माता चरीरातं वल नाद्यौ भाच दिवः . - 
सानी वल अलियाबर कस्कराक् जाऊ आम्ही तर वैसेच खावकाश नवतादही स्क 
राख जात दोतोतो राजश्री रामचेद्र गणेश वाचे पत्र भेकी खीचीच्या सुका | 
इवा उतम नादी पञ] फार डाग मोठी प्रकृतीस मानणार नाही यास्तव . : 
आठ चार दिवस सिरोजेष राहून अषधडउपाय करून. -चावङाश बाटल्यिवर , 
येथून टि्रून पाठ तन्हा यवि व्या पचावरून येथे राहिले श्रीवरदं चठ येये ` 
केखून रर्कर वीस कोस राघोगड आष्ट तेथे जाऊ. दोनरो राऊतं रस्करा- 
तून मणविके आहित सा रामचेद्र गणेाचे पत्र मुनरद. आङे. तेच. दम्दाकडे ` 
पाठविके माहे स्यावरून कृकर त्या उभयेताची ममता यापले ठाई उहूतच भदे 
श्रीकृपेने योज्या दिवसा भयेग्य होऊन टस्कराछ जाऊ त्याची मेट जा््याबर 
सविस्तर लिट दम्दी ठिहिरे की श्रीमत सवामी पत्र लिहत याते त्या प्रवत 
मापला हा प्रकार विनृठीपरच काये व्याहावे लस्कराघच पावकियावर लिहू प्रवत 

, रा रामचेद्र गणेश्च खौचीन्या पारपयाख लागले आदित पु होईल तेद 
भीङपा करो हे मसीवांद् 

पौ छ १० जमादिलाखर 

ठे, ७५ ̀ | | { स. १६९१ माघ त्र्य४ 
पो श. १६९१ माघ बय इ. १७७० फेवरवार १३ 

पौ माघ वय मरा सिप्टेक सके १६९१ (र?) धः 
विनंती विरोष येये आस्यावर दोन तीन वेर विनेति केरी ` हकारनामङ 

साध मासी स्मास येये येणार त्या वेके काय होणे ते होईर यसे जाहाले अह ` 
वर्कड आलेप श्रीमेताची पत्रे [ बा [बृरावजीच व विसाजी कष्ण यां षेतछीः | 
अहित व खादस्त्री पत्र नानाष दिष्टे अहिते पाठविे आहे षा गाटीवे ` 

. पसंद न पडले परंत् घेऊन ठेविरे आदे ज्या घोडा आणविला आहे येवे पट. 

ऊन दावा आला सर्जी तर षेऊ येते बोलिके अरित पाहिल्यावर वेणार ना 

, यसे वाटते यास्तव जरूर पाठवावा स्मरण त्योणीच करून अंगितके यास्तव विवी 

` छिहिखी असते पाठकादयाची आज्ञा करावी ञे काये इरिपंत आस्यावर होणार स्याची 

चिता न करावी खचित म्य ध्यानात अणून श्रीम्तानी ठेविला.अहि चिता नादी 

श्रीपतत रा दादा येये बागात पांच घात दिवस होते येक दोन वेह प्रय चामात 

जाऊन केला उतरही बरेच जादाठे क्शक्रात जाऊन फडशा लवकरच करितो 

वैसे गोरिल नर्कीड सविस्तर मजकूर मेदीनंतर निवेदन `करीन पत्री स्याहावय 
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` नादी स्या तेथील रंग पाहून प्रसंग सजोन मोरो हरीचे विद्यमाने फडशा उकून. 
घेऊन मग येये यावे दादा णंच पडिके तर फाजिरपेकी यावे परत ल्टा.न ठेवा 
येसी आज्ञा जायसी अद वकंड सर्वं मजकर ठीक आहे काल्जी किपपी न करावी 
येवज यादवरावजीस द्यावा स्हणून आज्ञा स्या येये कोणी हुंडी वेऊन आस्याव्रर, 
अज्ञिप्रो यैवज कोणाचे कजं काट्रनं देतो ` चिता-न कगावी . मी अज्ञेखेयीज आहे ` 
येसा अथ नादी वर्कड सर्व मजकृर सामीचे ध्यानातच आहं विशेष काय व्याहावे' 

भेदीनतर साकस्य निवेदन होईल वहत कायें लिहिणे लोभ कीजे हे विज्ञापना 

के. ७६. ` \  श्रीवरद् ` { शच. १६९२ आश्विन वच ११ 
जखर २५ । इ, १७७० आक्टोजर १५ 

वीथस्वरूप महाराज सा [ मो. जा.४ | नानासादव वडिलाचे सेवेसी 
। वाख्के वाजीरायाने चरनावरं मस्तक ठेऊन सिरसाष्टाग नमस्कार विज्ञा 
पना येसीजे यथील क्षेमः ता छ २५ मदि जमादिलखर खा बगला जार्णेन 
वडिली आपले छुखढ हदरघडी लिदहिती आज्ञा केटी पा्विजे विदोष पेशजी पत्र 
बमे राः बालानाचे पत्रासद्ीत पुन्यातून हरकारा आलादहोता त्या समागमे पा 
पावके अखतील त्याजवरून वतमान विदीत जाठेच असे हांटी नवा[ब] वजि 
राचे येये वर्तमान मे की' रा पाटीलनानी परखतान ठेविले की प्रथवीपतीस .. 
नेयावे.व श्रीमत रा विखाजीपत दाद्निीदी परसतान ठेविे पूढ तर येप्रनेचा, . 
राजधाटावर तैयार जाला.एका दोन ,दिवसखानी उतरनार होते व्यास रा सुते 
दारानी खागून पाठविज्ञे की पि्नपश्चाचे पाचच्यार दिवस राहिङे अदित दे दिवस 
जाङे श्दणजे यमुना उ[तश्]रून प्रथवीपतीकडे चाढावे -याजवर काही. वतमानः , 
आङे नादी की चार्ले अथवा दे चे...लियावर चाल्तीर जावतेखानाचा वकील. 
मेघराजाचा पुत्र प्रथवीपतीकंडे आहा व्यानी मुलानमत केटी हिसामुदीलानाचे 
माफैतीनें येके येक मादर नजर केटी रां गणेशपताचे मारफ़त. जाबसाल करितो 
.व हाफिजाकडीठ उवेडुलखान व ठेगचंद मूनसी आला आदे प्रथवीषतीचे ठरक- 
रात त्याख व्याचीदी [ति]दा.बालीं चीरा सरबस्तां हाफिजाख इनायेत जले गेठे 
असतील व वेदे करार करून गेठे आद्ेत की दहा दिवखानी हाफिजाछ घेऊन: , 
येतो व प्रथवीपतीदही बालढे आहेत की लवकर घेऊन येणे तो परि्वेव मीही येयेच 
आदे दाहा. दिवसानतर राहणार नादी प्रथवीपती फरकाबादे[हून कूच करून 
बीगजाख गेटेत तेथेच मुकाम आदेत म्ुलफरजगची ` मामल्त ` जाखी ` कुचाचे 

दिवसी ते मेटीख आले होते त्याष' चिरा सरबस्ता मुख्या जाला व च्यार सरदार 
त्याचे समागमे होते च्यार दिलत त्याला दिधले वं सुकस्त केटे खान तर प्रथवी 
पतीचे कर्करा गेेत त्याचे वतैमान तर पेशजी वडिखाख विनेत्ती केटीच. ` होती 

वे तिकडे रा बालाना लिहिठेच सदि नवावानी दोनदा . खानापृडेच वडिल्मचे ... । ् | 



हेः | ` भो.द् स. मंडक स्वीय अंथमाला क, ७० ` 

स्मणैःकंठे की, ते. अशते तर स्याल व राजेजीष प(ठविता ठमचे तर काही काही । 
। नवेते बरे .जे व, . येतील ते व्यापादून घेऊन भाता वम ४ क 

4८ 

 ऊे.^७७ ध क" श्री . { श. १६९२ मार्गी वय १२. 
, सु. ११७१ साज्ान २५ { इ, १७७० -डिर्ेनर -१३ 

राजश्रिया विराजीते राजमान्य राजश्री बापूजी माहादेव व देवराव- माहादेव ` 
स्वामी गोखावी यासी ष 

: “पो माधवराव बरार प्रधान नमस्कार विनंती उपरी येथीहे कुशल जाणुन ` 
स्वकीये कुशल लिदहीत जाणे विशेष. नाशकातून दुमचे कागदपन्र खमा आणविक. 
होते द्याष खमई उपयोगी कागद तेथे असतील ते वेउन ठुम्दी येगे मागे कागद 
राहिल असँ ग्हणावयास कायाच येणार नादी याप्रो हिसेब वगेरे कागदपन्न-चेऊन 
जल्द येणे जाणिजे छ २५ सात्रान सा इदिदे खत्रैन मया व मअल [ नि.# 
बहूत काय किदिणे दे विर्नवी = 

पोछं ३० मादे सानानः उफ पौष इध १ 

ल. ७८ 1 श्रीवस्दं ( श, १६९२ माघ शद्ध १० सुमार... 
| ( इ, १७७१ जानेवारी २६-स॒मार ` ` 

विनेवी उपर पवी ठम्दास लिदिरे की बालाजीस खागणे की रा. विसाजी- `. 
पंतासीं अम्ही विचार केला श्री गगापारचा बुदक बंगन्चाचा अहे तो यास घवा - 
व त्याक्च अपले चामील करावे ते त्यानी मान्य केले दरम्हास व वकसीष पन्न ङिदिले 
परतु उत्तर न भले खर स्याचा प्रांत रा मादादजी सिदे याचे विद्यमाने अंतर 
वेदीवील खोडवून घेतला तो प्रांत त्यांचे रजामंदीने सिदे यानी 'रोडऊन षेतला 
अम्ही भ्दणतो की दगाजाजीने त्याजला इतजार देऊन व्याचा दस्तावेज ` षेउन 
आपणच लयाचां कौटनामा ल्द्िन दिधला त्यानी कोरीच फदं मोहर करून दिषटी ` 

त्यानी मनमाने ते चिन वुम्हास अणवून दाखविचे व टके तँ खरे कटं भता 
तुम्ही प्रांत स्याचा त्यास यार प्र कादी नजरदी देती त्याचे उतर अम्शष 

विषाजीपंत म्हणाले की जर कादी सिदे यानी दस्तावेन. .नवावः भहमदलानात 
दिधला असे तर त्या दस्तावेजाने व्याच लाजवाब कर्न या कामाच. 
जय्के देईन बेदस्तावेज क्से बोलवे त्यांत पदि दिवखापासून व्यांचा. डेट 

` अभ्दाकडे नाही यास्तव दस्तावेज पादिजे नादीतर जे करणे ते अर्दीच.केसवयाय 
णीचे महो अता दस्तावेनाखेरीज सिदे यास कसे लाजवाव करावे यास्तव की ` 

दस्तविज मादादजी विदे याचा मते तो अणव्णे म्हणून छागितरे जर. ककः ` 

दवीची. मरजी असली की सिदे यास दे इत न कटवे तर व्वाघः कठ् न देताः 

5) 
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याची खातरजमा करून देऊ की पिद यानी करार केला असतां व॒ष्ी न क्राल 
तर यम्शौ पुणिवाश्च ये गोष्टीच नेन तेथून दे काम करून येऊ याकरिता वम्दास 

-पूर्वी लिदिले पर उतर न अले हारी जरूर दोन येक व्यार दस्तावेज सिदे 
याची पतने अथवा कौटनामा प्रात सोहावयाचा भेड तो वेन वुम्दीच येगे 
वकरशीस हिरिठे मदे की शिवरामपेताठ पी तेष्टी वम्हास अशा देतील तर तुदं 
सविस्तर इत येकांती खागून सत्वर तो दस्तावेज घेऊन येगे माहादनी षिंदे याख 
हा मनकूर सद्छा येधे उमनणार नादी चिततान करणे म्दणुन उागणे कठेल 
तर पुणियाख कले ईकटे जोवर अदत तोवर येक अक्षर कट् देणार नदी ये 
विर् शपयपूर्वक दयांची खातरलमा करणे ्र्टात द्याचे घर वुदविकले यास्तव 
यम्ाख हरष्र वाद्रन तेरतृद् केटी अदे व करितो त्याचे दैवे टेईलते खरं व 
घने तेथवर करून घेतो नजर स्या प्रांताची धिद्ासी काये मान्य केटी हत्ती ते 
सविस्तर टिषटिन वेऊन येणे जिन दस्तावेज यावया स्याचे चितार नच ये 
तर नक्खा घेऊन येणे व मखल दस्तावेन कौलनामा अथवा पत्रे अखतीर त्याचे 

, मातत्रर समागमे घेऊन येणे विल्व क्षणाचा न करणे श्रीच कृषा क्रो भेट दये 
तो उदीन दे विने्ती 

े.७९ श्रीवरद् (श. १६९३ आश्विन छद ११ 
रज १० | { ई. १७७१ भआक्टोचर १९ 

। भ्रियाखद् चिरंजीव राजश्री तात्याखदिव यांख प्रति पुरुषोत्तम माहादेव 
छृतानेक असीर्वाद उपरो येथील कुशलता १० मादे रज्व मा लस्कर नजीक 
कोर जाणौन स्वकीये लिदीत अखिले पी विशेष तुम्दाकडीठ कासीदजोडी नादर 
मिर्घौ याचे मार्फीवीची श्रावण ध्व ९ नवमी पुण्याचे मुकामीची पतने सरकारची 
व॒ आपछी पाटविखी तेयेथे क १९ जोखरौ मु मजकुरे खुजौचा गद पेऊन 
रामगडपाखी बाले आदेव जागचे सुककात जती केटी तिन्दी सरदासचे कमा- 
विखदार् जागा्रनागा वस्ठे पेढारी मूक जालितात द्ुटितात यथी प्रकारं 
कादीच ठीक. नादी तिघाच्या तीन वाटा आदेत आमचा प्रकार अद्ाप प्रथमच 
दिवस आददे खचांची तडातोड बद्ूत दे तिघेदी काडीमा्र खवर घेत नादीत खन 
भारी काये करावे याउपरी श्रीमत स्वामीष विनंतीपत्रे पाठविटी अहित त्याच्या 
नकला करून ठम्डास तायं कलावयासादुी पावि आहि तर ॒वाचोन समनौन 
जेथे सांगावयाचे असेल तेथंच संगवे मागहून होईल ते सविस्तर. ण्टू 

 -[ नि.# `] भ्रीच कृपा करो विरोष कये लि सिदे दोर्कर अंतख येकचित 
अहत परंतु बाह्यात विखाजीपंतांची भरेहवुधी बोलतात येक दादोपंताकरिता दोवेदी 

` .. सरदार खटे अहे. याजला व्याजवाचून काहीदी कारभार करणेच नादी वनिराची . 
व फरखानादेची पत्रे येऊन दीह महिना जाला उतर न मिलेत्त युचि कारण `. 
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कारात्त परभारेदी येवज पावे तर उतम अदे काकी धिकरुटंत येक मन्त नाहीवतेये 
ले पुरोत एूट कारभारियात जाली अहे सरकारातृन ठम्दी श्रीमत त्रापूर विनती 
करून हजार पाच राऊत निखयतीस घेऊन येणे सदासिवभय जपृरचे राज्याचा 
गुरु.व प्रतापसिग वगैरे रजपूत वीस हजार माणुख येकत्र येकचित . जले सदेव 
येक मादोत राज्याच मातुश्रीने कारभार केढा व राज्याचा मामा उदेषूरकर 
सदे त्याजलखा राजा लेकरू जवल घेऊन खतो यास्तव ॒रजपूत राच्या रायराम 
न कयत मादयोताष्र सञ् न टत राजा येका असिस्याख रजपत रामरामास्र येतात 

सया सरवे रजयपुतानी खमापन्न करन खदासिवभयश राजी होऊन येये वकील पाठ- 
विला रेकी दोन हजार स्वार पलापो अग्टी मारोताष कैद कशू्न व्यार 
लक्ष चा नगद देतो ्राकीची वाट करितो म्टणतात परवु येथील प्रकार भात्कर- 

 पताचे लिदिस्यावसरून केटेठ जयनगरौ लाख माणुप्न मिलोेन रास्याचे मामाचे 
घर गदयात डटि जिवाने राज्याचे मदात् पलेन गेडा तेये वाचय 
माद्टात कारभारी अदत ते म्हणतात दी रजपुत्तचे पारपत्य करणे आगग्ही 
खा देतो प्या रजपताचे पारपत्य करावयासी दीष पचवीषठ दजार फौज पौ 

काम दो दजारचे नावाने वे जोखो . होते तसेच फरुखाव्ादचेही दे 
परतु दादो मच्ट्।र उखरदार असते तर खुद यस्तियारीने करते अता गरिधाची 
श्री यहे श्रीच छुपा करो 

ॐ. ८० | 1)" शरीवरद् दा, १६९३ मागशीषं शद्ध ९ 
पी मार्गशीर्षे जदं ९ | { ६, १७७१ डिसत्रर १५ 

युए चिरेजीव सादेदासत असीर्वाद् उपरी पातशादाचे मानस की चाटी 
ख्व सये घेऊन याग्दाखायी दिरी वगेर प्रात सोडिला जाततेखानाचा जो प्रति 
आदे व्यांत ममल पुतां.करून न दिघला श्रीगंगाणारचा मरातत व्याजला सोडला 
आता इकडील्दी, प्रांत स्याजलाच देणे म्हणता तेब्शं स्ये सरदारापासी दामीर 

` जास्याचेच माच द्यावे वरकड स्नाय काये जाला कडा कुरा व मेरठ वगेर यैव. 
जाचे तनख्यांत पूर्वी दिघले ते ते जागीरच देणे म्दणतां हा कोटी न्याये आदे 
भेसेदी अख्दा मेरठ वगेर जागीरीची खनद दिटी...कड. जायाचा प्रत्त घेऊन 

~ पात्तश्ादी वंदोत्रस्त करून यावा रोहिस्याख मारि स्यांजलादी खारील करून निमे 
प्रात घेणे लाह .दोती जे नागा आमलात आमचे आदे तेच सोदणे दे फे 
बोलता व दाफीन रदमताचे विद्यमाने रोदिस्याचा मामला ठरला च्याप्रो च्यांपासून 
किस्तवदौचा येवज अजवर काये घेतला ज्वरदस्ती पातश्चाहावस्च करावी की काये 
दे मानस पातराहाकडील भमदि पुडेठेरल् ते मागाहून च्ि्र निमेनिम हिसा 
पातस्चादाख देण्याची वारणी दरयेक संवस्यानिकाचे अवनाचे भमरण्यापैकी दिशो 

` चेङ्रन येऊन् सकारे जेवजाचा भरणा, पातश्ादाचा जाला शणून - दिखीतून 
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दादोपं वेन् रा विखाजीपताष समजावितील ते मागन 4 च॒म्हास. लि्िभ्री ध 
ममचे अदे सदेव. ऊुशल इत खि हर पूर्वणीत. री अमची छिदिणे विशेष वितते :. 
कारण अहे चिता न करावी विश्वंमर अहे सदैव. क्रुश इत छि मेटः हवे तो. 
सुदीन दे अनेकं असीर्बाद । द , 4 
॑। पौ मर्गेव शध ९ ४. 

ले, ८१ ¬} भरीश्चकर , श. १६९३ पौष व्य ११: ` . 
सवार २४ + 1 इ. १७७२ जनेवासै.३० ` 

राजश्चिया विराजीत रजमान्य राजश्री रघुनाथराव सखामीचे सेवेसी ` 

पो रामचेद्र गणे व व्खाजी कृष्ण कृतानेक नमस्कार विनती उपय 
येथील कुश्चल जाणून स्वकीय कुशल लिदीत जावे विशेष दठम्दांख ` पाताशाहाचां 
निरोप राजश्च पुरषोतम्वत नाना याणी येऊन दिस्हा अख्तां ठश्ी येथून लिहि. . 
स्याप्रो रोहिल्याकडे जात नाद्यी व इकडेदही येत नाही .व (त्याच्या. विचारात रादात. ` 
नाहीं म्हणून मारनिलेनी छिदि स्याजवरून कल्डे येशास तुम्दांष पेशजी येथून 
सि होते कीं वम्दीं रोदिके याजकडं वगेरे यल्या पाठविल्या अदितं त्याजकडे 

` लाये म्हणुन स्याप्रों करणे इक्डं पाठवावयाचा अग्रह नवावाचा भख्ला तरो चेणे 
नखस्यास पुरुषोतमपंत नाना आपणाक्डील कोणी त्रिव्रकदास याच्यावा देऊन 
पाठवित्तील वुम्दी केवल दुराग्रदाख प्रवतून तेये राहू म्दणाल तरौ न राणे याडपरी | 

दमचा बो बो } माट मारनिेनी छिदिला तरी उतम्र नाह ते माष्टे रजावंदीर्नि' 
ठ॒म्दांख राहून प्रेतील आणि तम्दीं च्वाच्या विचार्यत वत्ताल तरी उतम रट 
नाच्नये वे करणें ठम्दी तेथे न राहावे दे उतम अदि काय तुम्हालवकर पातत... 

खशादहाच्या व नवाच्राच्या वोरण्याचा सिलसिला मसल तों मारनिटेख नादीत करून, . ' 
देणे रा छ २४ [ नि ] खवाल बहत कथि लिदि्णे लोम. -अखो दिष्टा पाहिजे । 

हे बिनती ` क 

डे, ८२ री ( श. १६९३ कास्मून व्र ` 
सु.११७२ जिर्देन २२ नकल ` ` { ईइ. १७७२ माच २७ 

राजश्री माहादजी षिदे गोखावी यधि .. . . । 
दं सकल युणाकरुंकरण अखदडीत लक्ष्मी अकृत रजमान्य [- मो. ना.# | 

क्षो माघवराव बलाल ध्रधान असीर्वाद उपरी वेयील कुल जाणून स्वकीये कुशल र 

लि्ीत जाणे विदेष रानश्री पुस्पोत्तम माद्रादेव वकील याचि दिमतीर स्वार ५० `. 
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ना करार करून दर राडतीं ख्ये २०० दोनसे प्रमाणे सालीना तैनात, करून 
1लषेदी तेजमरा खदरहू तैनातपो सिरस्तेप्रमाणे चावयाविएी सन समान सितेनात 
[नद दिर्दी दे स्याप्रमार्णे चारखत अहि व्याख मशारनिले हि दुष्यानचे स्वारीस 
[रकार चाकरीवरो आहेत यास्तव यांचा यैवज पेश्जीचे सनदेप्रमाणे साद्भन 
{वता करोत जाणे याचा बोभाट्नये ते गोष्ट करावी जाणिजे छ २२ जि्देज 
प्रा रखने वैन मया ब ल्फ बदहूत कयि लिदिणे दे अखीवद् 

2, ८३ . सु. ११७३ भरी श, १६९४ ग्यष्ठ शुद्ध १२ 
.वरू १० [. अन्वङ खाल ] इ, १७७२ जून १२ 

पु राजश्री पुरुषोत्तम माहादेव गोखावी यांति 

उपरी छ १० सफरी वजिरानी रामघादीहून कूच करून अनूपश्चहराकडं ` 

च्यार् कोष गेले फिरेगी व्याजपुद्ं दोन कोख आहि सादतअछी वजिराचा पुत्र 
कादी फौजेने करनेर चांदषाहेव दिलीख येऊन पातशादास सर्वा पातशाहाजादि- 
थास प्रयागा घेऊन वेणार दुखरा विचार पातशादाख आगरियांष आणून ग- 
रि्याचा किला [घ्यावा येसे अदि यात घडेल ते छिन पाठऊनं श्दणोन छिदि 
ते कल्के या उपरीदी तिकडील येद्ैल वतमान ते लिदिणे [निश] जाणिजे कछ १० 
राटोवल, सा उलास उत्रेन मया ब मल्फ [निकर] बूत काये लिहिण [वा] 
खेखन । सीमा । | | | 

के, ८४ ` 1. श्रीगणराज (श. १६९५ चैत्रव्यर् . ` 
„ ~ &* । । इ, १७७३ पप्रिल ९ 

पु सीयेसरूप राजश्री नानासादेव बडिलाचे सेवेसी |, | 
। ` विज्ञापना श्रीमत राजश्री [ मो. जा.# | रावसदेवर व श्रीमंत सलारामपंत 

चापू व नाना फडणीसख भादीकरून सर्वं मडकली फारूगुण व्य. दशमी गंगापुराख 
दाखल नाडे मातुश .वाईखादेबाच्या मेटी, होऊन वीस रोज गंगापुर राहून चेन्न ` 
शद्ध १५ पो्िमेख माद्रभ्रीची याज्ञा वेऊन पुणियासि स्वार होऊन गे श्रीमताख 
व मतखदी मडलीस धराव आणिञे वस्र वगेरे दिषटी राजश्री नाना फ़डणीस 
दरिपतः तात्या वगेरे मोऽयनाषदी आजे होते . भीर्मतात्त वचने. वरे दिधटी श्रत 
दोये वैशाख मारी पुणियास जाऊ तेथील वतमान हो ते साकल्य लि पुणि. 
यासि स्वारी गेलियावर सरजाम्याकडील कजंपटी वसूल करून फाजिलाचा निक्नार . - 

, -पाडवील कुर येद्तियार श्रीमेत बापूकडे . आदे श्रुत होये - नवाच . गाजुदीलान 
` पणियासि आजे श्रीमत उभेया कोष्भर ` खामोरा जाऊन .वेऊन मुलफरजेगाचे 



॥॥ 
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` वाडिर्बात हावयासि स्थक दिषडे दोनदा.मेजमानी केठी हती घोडा चर जवा. 
दीर पांचा दजाराचे दिघञे नवावानी डे, न मेजमानी कोडानसूप केटी सुुक्षितच 

` -*"त आङे हते तिक्डील पातस्चाहातचा वेदोवसत करावा विजारत आपण करावी 
दरऽ्यः विरोष पद प्राप्त जालिवावर निशा करावी आबदाटी - बोलावीत. अस्तां न 
गेो पातशाडा शाद माल्म यानी बोलावीत आस्ता तिक्डेदी न गेखो तुमे 
भरदहास्तव घाऊन गालो स्हणून बहुत बोलले पर्त -येये त्याचे वोल्ये सर्वेथा प्रमाण . 
व उपयोगी मान पडावेसैः कादीच नादी व ख्वाड बोल्णे जीव नाहीसे ठेराविङे 
मातवर् माणूस. निजामनमरुलकाचा नाद् षरा आला याचे मानमहत्वात आतर 
न करावे व उपासी मरतो मक्चाववासि नादी यास्तव आसा आदे याचे पोयची 

- मान्न वेगमी कन चावी या माथ सकौनी साहित्य कष्न राजश्री वालजी गोविद “ 
याचे घ्रांतात दुषेरखडांतु दोन लक्षाची जागीर दिधटी ते. भक्षून राव्याठ आभी. 
चितन कर्न का[ हीरके प करावा कितवा फादिडा करू नये सरकारे 
[श्वा त आवि तर जागीर चाठेढ याप्रमाणे नोल्णे जाले व्वाचां. आग्रह 
पुणियाख रादार्वे येसे फार परत निजाम आखीडानाची पत्रे दोन चार आखीकी. 
आमचा व॒मचा अद कौच्करर ाला भस्तं मामचे चनरूष व्ही. माणून 
ठेविले अहे त्याजवरून नवात्राची रवानगी बुषेल्खड प्रांवी सरजाम नेमिला 
त्याचा आमल करून देऊन स्या प्रावी राहवे यास्तव कारङून . समागमे सर. , 
कारचा व खोक पोदचावयासि दिघके नवानारमागमें कारभारी साप्स्यापासी 
खख्या खिचमततगर होता त्याजला कितात्र लला सुखलार देऊन ठेविङे भिव 

जलद्दीलानाचा भाच यैसते ठेविले माहित ते दरवारी बोलत पुणिवांत नवावानी . 
वाण्याची वीरे उचापत खादटी त्यानी आडविले मग पस्वीख हजार सपये जागी. 
दैवे येवजी वरक्ारादुन कचं देऊन खक नवात्र धाखफव्या वादाद्र नले ते ` 

आचापी संगमादर डरे दाखकच आहेत समागमे वारप्ररदारी'“ "त्याचे भदत्त 

चालीस पनास घोडे केव गल्लाठी मादेत मार्गाचा निर्वाह काठगतीनरूप दोचो 
महिन्या जागीरीनलीक दाखल दोवी[ ठ] -“* क्र दइश्वरपासी करतीर तो 

सुदीन भंताजी मागकेश्वराचे चिरंजीवि सिपारस नवावानी नाति दिवसी बहत 

केली व्वा नवाकच मापले प्रोयसाटी टजार कोठ अले तेथे विगर कल्तच 
अहे दे विक्त. 

के, ८५५ ` श्री "गणराज ॥ , च, १६९५ चेच पचर 

चेल व्यर् द. १७७३ एप्रि ९ 

, तीशस्वरूप राजश्री नानाखाद्ेव वडिरंचे सेवेसी क 

वालके दिदाकराने छरवानेक साष्टोग नमस्कार विज्ञापना, येभील ङुषन ` 

ता वैन्न-च्य २ यकाम व्यनस्या न] वडिलचि आसीद चेथास्वीत नति | 
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यानंततर वडिखाकडील आसीर्वादपन्ने तीन येक दिरीहून , कूच नात्याचे दुखरे 
आंतरवेदीतीर  तिखरे रामघाट मागीरथीतीर्चे आले स्यापेकी दोन पत्र दीद 
दोन दोन महिन्यानी..-याहून फिरत पिरत आली ती व येक पत्र राम. 
घायचे मुकामचे आजुरदार उयिषा रोजानी येये पस्विली ती पवटी पत्र 
शीमत स्वामीख गेगापूरचे मुक्रापी गुजयणिटी येटी षाठपिलटी ती गुजर. 
गिरी. उतरे सत्वरच सेवेसी पावती रोतील उतर ब्हावयासी दिवस व्रहूत 
लागतात दरत्रारचे मजजीनल्प उतर लालियावर पावते स्यांतं व्यार महिने 
मी नातिका अहि यास्तव दिवस अधिक्च लागले दथःपर चैत्र अगर वैशाख 
शुष्धांत आम्ही एणियासी सुमत जातो मग उतरे यावयाति दिसखगत सगणा 
नादी सत्वर पावतील वटिखी तिकडील वर्तमान तपसि छिषििलि ते साकस्य श्रमं 
ताचे ष श्रीमत राजश्री..--चे ध्यानासर आले व्यास येथील आक्षा वारंवार देच 
ना... तिकदील मखटत सामदामे अयेपून देशाख्येणे लोकां वहूत दिवष 
{लि व्याप्रमाणे तिकडेदी करतील सरकार याज्ञा प्रमाण करून भाखर सारी फिर- 
गल श्रीमत स्वामीचा प्रताप योर आ श्रीकृपेने फिरंगी व आयुवेकर यार्विधाच 
1रपत्य जाठटेच आसे मथवा होईल स्ख टदोन द्रव्यलाभ विशेष होऊन 
शैज ताजी व सरकारात खजाना सरदार भागितीलतो सुदीन वडिद्ी राजश्री 
वेषाजीपंत दादाचो मजी व सखर्वासी ्नटममता दिवत्ते दिवतत ब्रध्ीस्त पावन 
पांजखमागमे यर्वे की येये खर्वं मडली श्युक्रगुजारी करून श्रीमेताचे ' मनात 
ह1रभारियाचे मनात याद सेवेची उन्न होन कादी-..दोऊन बंदोबस्त येथा- 
स्थत घडे इथः्पर सरदार त्या प्रांती ब्रूत दिवस रहात नाहीत सत्र भिर 
¶ल काकी फलेख पांच वप जारी शिवाजी सि[2श्ल]ल देशाकडे भके राहिले 
यांची दुचित्ते नाटी नाक्रावर जीव अलि इते फिरोन द्रभ्यदशैन नादी पोट 
रते भरणे संकट जाले यास्तव फिरतीलच थोडक्या दिवरास्ाठी वडिली तिकट््[न]] 
परेणियाचो जल्दी करू नये खरदाराषषमारमेच यवि दरार राजश्री विषठाजीषपत 
दादांची पत्रे येगयात स्यात्त इर पत्री वडिलंची तारीफ लिहितात म्हणून राजश्री 
बापू बोलत होते व नाना फडणीख हरिपंत तास्यानी खांगितले स्याख तेये तो आद्याप 
बदोवस्त कादीच केला नादी यानवसरून त्यांची ममता आपले. ठाई पूणं यांत 
पंवदशय नादी तेथील पचाम प्रसंगोचित पाहून किरतेखमई आथवा येये 
आस्यावर बंदोवस्त-करून देतील कां की त्याचे मनात युध्धता नस्ती तर तासीफः `` 
दरत्रारी व राजश्री विठटल्पंत ताल्याचेः पन्नीन छिदिते स्यास बडिली. मेदनतदी 

व्यांजसमागमे उदू केडी आतां योडक्या दिवखासाटी त्याची मर्जी दिवसे दिवव `. 
व घरों विदोष संपादन करून फिरतेसमई येथास्थीत कालानरूप कारक्षेप 
चालेसा चंदोवस्त करून देऊन ठेविले. व संवसानिकाकडील व बुदेरखड प्रातीचा ` 
सरंजाम वगेरे बंदोनस्त करून ज. . .तिकडे कायम करून दिधली ` तर बंदोत्रस्त ` 

१५ 



७४. ` भा. इ. स. संडब् स्वीयःथमालाः क्र, ७०. .. . ` 

` करून ध्यावा व रादार्वे नादीतर तिकडे. कारकून त्याचे मजौनरूप 3ऊन देशा. 
यावे येये भीडपेने वडिली मेहनत भरम केले याचे आथ शरीमंताचे मनी ईर 

, भररक शेऊन सर्वावी मातःकरणे द्रऊन करयं दोहक इयःपर श्रमाचौ व उवोगाची 
चाकी रादिटी नादी भासो राजश्री दादा मात्र येदा-रंपादन करून देस अर. 
म्टणजे स्याचेच हाते आपले कये दोह चिता न -करावी व राजश्री दादा तिकडे - 
बंदोबस्त करून व्याच संतोषे देतीढ तो ध्यावा तित्फेच सुव्टे पुढे रदब्रदीर 
जागा उेवावी तेदी तेच करून देतीकरु येकदांच आव्रे करन. घेन श्टणस्यास 
येथे तेये सर्वच भारी वाटे... कादीच ना्ी. व चिता विष्कटीत ` वारे. 

` यास्तव जित्के तेये त्यांचे सतोषे होई तेये ते करून कागदपत्रे रोख रई "ते. 
पदरी पाद्धन ध्यावें बोदर नये बाकी रादिके ते येये रोल त्याप्रमाणे करून व्या 
दरजारचा रंगसमये सर्वं वडिखाचे ध्यानात आहे आप्या मुरवी कृपाद् . स्वं ̀  
येकनिष्ट भ्रीमेचाचे चरणी द्रढठ याच. योष्टीने सवि -ददई प्रेरक परमातमा. 
होऊन छ्ज्या रक्षी चिता न करावी त्याचे. मनोधारणेच कार्य. होईल 
ते करून घ्यावे चाकी रािलि तँ इकडे आंलियावर येथून करून, घेऊ ` 
तापय तेये दर माहा वगैरे ब॒ खवस्थानी काम“ “वेदोबस्त करून व्यार सव- 
स्थन नेमून आपल्याकृडे घ्यावी त्वानी तिकडे राहावयाचाच अग्रह केला.व 

` सोये कालक्षपानरूप भासली तर राहि इकडे यावयाची मजी _बहूतचच नाली 
तर मजला छिष्भिन पाठवावें मी तिकडे येईैन वडिठी देशस यावे कारकून तिकडे ¦ 
ठेऊन आपण याचे दादाचे विचार जले तर तैसे करून यावे परंतु च्यार सेवस्यनिं 
आपले ल्गामीः ब २ व £ रोजमसा दर माहा व संवस्थानिकाकडील काव्गनद्प , 
सुटेक तित्केच हाताखाी घाल्वें मावे येकदांच होणे कंटीण व तेये जिक्ता 
निकाल घडे तिक्ता पाडावा पूरवीदी विनती लिरिखीच -आईहे तेथील परसंगा- 

नरूप करणे ते वडील करतीरू मुख्य दादचि मनोधरण व आसंमत ` वडिटीचे"*“ 
व उभैया खरदाराचे मनोधरण रक्षाव आखर कफिरत्वा स्वारौ आपले वहत उक्र 

गुनारी दरारात करीत व उपयोगी पुँ पडे तसे वडिटी करून ठेविटेच भि 
व दिवसेदिवस विरोष करावे इथःपर श्रीकृपा करील चिता तिठदुल्य न करावी. 

श्रमाची सीमा बाटी विदोष काये लिदिणे चरणदशेनलम होये तो सुदीन छपा 
केली पो दे विज्ञापना । 

>. ८६ ̀ श्री गणराज १६९७ फस्युन. व्य ८ 

सु, ११७६ मोदर्म २२ | | { ई, १७७६ माच ५ ० 

` यादी कलमे राजश [मो. जा.] पाटीलखादेन यांनपासून करर करून | 

वेणे घा सीत समेन संया व भाल्फ 
¢ ५ 

| 
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आपणावर व॒होलकरावर वरात| सरकार श्रीमंत राजश्री [ मो. ना.# ] 
` श्रीमतानी रुपये २८२२९१९ मठावीख पंतप्रधान यांच्या वरात. केरीधिग 

हजार दोनसे येकवीस रुपयाची दिधरी [नाटावर शा . ४८२२१ अडेताखीख 
त्या आपण प्रिथ्वीसिग जेनगरकर् राजे हजार दोनसे येकवीस्र रुपयाच्या आदेत 
यांजबर वरात .. दिघली अदे, व्याष|या . अपटी स्वारी रहिदुस्यानाकडे 
ताकीद करून जोर पोंहचाऊन अवज|चालली म्हणजे जारा ताकीदर करून. 

` वसूच करून द्यावा नादी तर दुखरे|जोर पोंहवऊन स्पये स्याची. .मामलत ` 

ठिकाणी नर्त अवन कृपा करून यावा होर व्यातून नर्त आमचे पदरी 
दिदुस्थानाकडे स्वारौ चाल्स्यावर हदर-|घालावे कल्म १ 
येक जागा द्यावा-की नर्त पदरी पडे सरकारचे वयतेप्रो जाय तोकीद्' 

कल्म १ स्वारी िद्रस्तानात गेस्यावरी.. करून 

हिदस्थानात सारी यास्यावरी|येवज देविखा जाई 3 
, ताकीोद करून यैवज देविला जाईल पन्ना रावताचे बोटीची सनद दर- 

पूर्वीपासून आग आपे पदरंचे|साल स्पये १०००० दाहा, इजाराची 
त्यास दिदस्थान . प्रतीचे वकालवीचे।आप्ठे नावे ह्या-छ.१.जिल्काद यु 

ˆ कामकाज मामल्वी सजू ह्ोवीर लाचे|समान सितैनापासून आदे त्याची सनद 
आमचे दाते ष्यावे दुखरियाचे हाते न|श्रीमेताचे खरकारची यदे रुपये पावत्त 
घ्यावे आम्ही चाकरी करू ` पिञेदी(नादीत स्या इया ता दिसेनः करून 
आपञेचः घरापासून आमची स्थापना|स्वारी हिदुस्थान प्राती.गेद्यावंर हर येक ` 
अदि त्याप्रमाणे काम ध्यावे कृपा करावी|जागो एेवज.देवावा छी पदरी'प्डे व 
कल्म १ ` ` देवराव माहादेव साची नेमणूक सरकार 

सरकार उपयोगी चाकर द्द श्रीमतापासून आपले नावे द्रमाहा रुपये 
केस्यास तुमचेच ` इते कामकाज वकि-|५०० पांचसे हा छ- १७ मोहम चा 
ठीचे' घेतले जाईल । इसने सितेनापापून आदे त्याचा ञवज 

श्रीमेतानी राजश्री बालाजी गोविंददा ता हिसे करून दरयेक जागा 
यांजवर प्रात हुधेरुखेड येथील खेडी तेना -येवज दोन्दी ` देववे. को नस्त पद्री 
तपेकी सपये २०.००० वीख इजार - रुप पडत कल्म १ 
याची सनद दिधटी मदि व गापणाचही| स्वाराची.व दरमदिवी नेमणुक् सर- 

' मामल बसृऊन। देण्याविषडं पत्र आदहे|कारातून भाम्हावरी आदह स्या सरकार 
 स्याखं ताकीद करून खेड़ी चांगढी वसी |हिसेवी. याम्दाघ मजरा पदव्या 
नेमून मामल वखऊन दावा. निश्चण[म्दास हर येक नागा हिदुस्तानात तरैवज 
ताकीद करावी कलम १ लन दिश्या जाईल . । 

बालाजी गोविंद यासौ ताकद्.गावा | ` 
विसीकेलीनना दल 



७६ ` भा. दइ. स, मंडन स्वाय यथमा क्र; ७० ` ` 

येकूण पांच कलमे सदरदर छिहिव्याप्रमणं करार ध 
छ २२ मोदस्म सा सीत सवेन मया व.माल्फ़ मु उनेन 

ले, ८७ ) श्रीवरद रा. १७०० फास्गुन शुद्ध छ । 
सफ़र ८ .. { इ, १७७९ फेद्रुवारे २४' .. 

च "9 = राजधिया विराजित राजमान्य राजश्ची नाना स्वामीचे सेवेषी . 1 
पी पूरुषोतम म।दादेव तानेक खां नमस्कार विनती उपरो येथौल कुशल ¦ 

ता छ ७ मादि सफर मुकाम नजीक जेपूर लस्कर पाता जाणून स्वानंद ठेखन . 
करीत. मासिखे पाहिजे विदोष इकडील सविस्तर पेश्चजी छ २२ मोहर्मी पत्रे \ 
पाट्[विली] अदिते ते पान रप शृत जाटेच भसढ हारी खविस्तर श्रीमत.“ 
राजश्री सुबेदारसादेवाचे प्री लिदिले आदे ल्यावरून ध्यानास येईल देसी रइंगरजाचे 

पारपत्य जले दे वर्षमान पातश्चा व नवात्र मादु गाहादखान यानी ओकून .- 
बहत संतोष मानून खलित पन्च ज्यका शरीमेतास पाठवित्म आहि त्याजवखून ̀  कटू ` 

यैन [पठे] भागमनाची मारगप्र्ीक्षा बूत अदि ई[श]र घडवील.तो सुदीन, 
` [निश्च] मेर घडे ते घुत्रडी सदेव प्राती छोम केला पा दे विनती 

“ ले, ८८ न ओीवरद श, १७०२ फाल्गुन वद्य ८ 
रावल २१ 1 इ. १७८१ माच १७ 

` मसोद भापस्या् ब्रत कवे म्हणून पाठविला. मासे 
श्रीमत राजश्री पटीटक्ादेच गोसावी यासी 4 

। द प्रो पुरुषोतम माहादेव कृतानेक प्रवाद विनंती येथील श्छ. ` 
ताछ २१ मादे. रविलवल मुकाम दिली जाणून स्वानेद ठेखन करोत आसवि.. 

- विरोषर छ २९ जिल्देजचे पत्र पाठविलेते छ १२ स्फरी पावले पत्री अश्ञ ` 
कीं इेनाचा कारभार दगावान हा प्रिघंच आरे इगरेनाचे वक्रिलंख तोडी 
न खावितां व्यास निरोप दिस्हा दे उतम कके -दंपेजाचे पारपत्य करणे निश्चये `. 
यांत रता नादी द्रेजाचा कलाव जास्याने स्वांख वाईट आदे दैदरलानानी- ' 

आरकाट वेन चिनापटनाकडे तान वविला ओसेच चदहूकड्कन तान इपरेनास 
वसवावा डे उतम सुरत मुमईकर सारे येकव्र॒वसदेनजीक जले त्यास इकडीक क 

सर्वाचो मनवूती पकी अदि वसदैचे ` उपरास्वास श्रीमंताची फौज पचे. .; 

दौखतीख इजार व तोफलाना ` कोकणात गेला माहे त्याचे तोंडावर च्यारपांच. , + 

पल्य्णे आटी होतीं व्यासी व सरकासचे फौनसी टाई लाटी पल्टभे मोडली पल. . ,¦ 
टणातील सरदार दोघे मारले पडले वरकडःपदयून कल्याणास गेले त्याच मागे 

फएौजा जान घेरे अदेव. मागाहरून राजश्री इरिपंत फढके व. रामचद्र॒ गणे. ` -: | 

/ 
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पौजसघा कोकणात गेले रालजश्री गालाजीपेत नाना बोरघारावर फौजसघा आत 

याप्रमाने तिकडेदी तान चसऊन इमेनाची रसद चद् केटी आहे खानदेलांत दोन 

तीन पलटणे कोडाचारीकड आली त्याजवर गणेश विश्वनाय बाहेर आादेत इक 

द्न...ठकोजी होलकरदी सेदव्याचे धाटाने उतरोन कोडाईबारीचे सुमारे गेे 
ल्या पलट्णाचे पारपर्य दोदल व सिपरोवर खा पल्यणे माली अदेत स्याने पार 

त्य करावे याकरिता साली याव्ाजी हगले यांजसमागमे फौज दाहा इनार देउन " 
पारविले ते खीचीवाडश्वापावेतो गेटे खासा स्वारौ बाहेर निघाली येकादो रोजा 
येथून वूच होऊन स्वारी द्रमजल सिपरीचे समारे येत आहे धिपरीवसरील पट्य्णे 
आहेत व्याच पारपत्य होइछ या-उएरो नवाच नजपखान यानी मातवर सखरनामा- 
मसी कृच करून आंतरवेदोत उतरोन इग्रेजास् तान चस्वावा' हिपरीचे. पट्टणचे 
पारपप्य होताच इकडाट फौजा पटे येऊन भांतरवेदीत नवाबास क्ामीट शेतील 

, आतप या मसलतीसख दील करणे ठीक नसे म्हणून पत्री माज्ञा ्याष अन्ञेप्रमाणे 
या पत्राचा त[जञ]मा पारसी करून आपले पत्र लिता लाव्री भला स्यासुधा 
नवाज नजवरखान यांखं दिल्दा व पत्राचा मजकूर समजाऊन येथामतीने उतेजे[न] 
बहिर निघावयाविशई् दिष्टे व नि[यागनी देतच भाहयेत व्याख यानी उतर 
केले कींम्या या विचाराकरितांच नवाव जाव्रतेखान यख कुनपुन्याकडे सिखासी 
संमत कराचयास्च पाठविले होतें स्यास मागहरून मिरना स्फीखान जाऊन...... 
याजकरिता त्या मखलतीसर दोने मदेने.-जलि मसखलत सिखाची छखब्रली जर स्यांसी 
दवन स्ख करावा तरौ खलतनतीष ठीक नाही जर न करावा तरी अगम्ही. 
तुम्दासी बोटतत गेलो व राजश्री पारी सखादेव यांसीदी लिदहीत गेलो ते गोष्ट आम- 
लात आरी पादिजे या खकटांत आहो म्हणून बोदन सम्दाख अज्ञा केटी कीं 

आतःपर सिखाकडील मखलत संत्वरच भाटोपून श्रीकृपेकरून टौकरच बादर ` 
निवतो व पारील्सादेवी कौठकरार आणविला आहे याचा म॑सोदा ठेराऊन 
तुम्हापासी देतो व्याजकडील कौल्करार आला मदगे यग्दीदी मपलात्या-. 
प्रमाणेच कर्न देतां तोपावेत्तो ` पादीरुखादेचाची स्वारीदीं ग्वलिरीसमीप येते 
म्टणून बोदन अपस्या. खलिता पत्र दिद्े आहे ते पाठविले अष्टि त्यावकून , 
ध्यानारूढ होईल व अआगम्हासुदी सागितले कीं तुम्दी अगम्हाकदड्धन -पाटीलसाहैनाचीं 
खातरजमा. करून छिहिणे. कीं. आपली स्वारी समीप .आलियास मी सस्वश्च 
आतिरवेदीत' उतरतों यांत आतर नाही जे काल्जी इग्रेजाचे पारपत्याची- पारीड 

` सात्रास नसेल ते कालजी इग्रेजाचे पारपत्य करण्याची व श्रीमत राजी पंतप्रधान 
यांचे व पाटीलखीद्वाचे कस्याणाची मजला आहि याज ` इमेजाकडील पैगाम 

` -मजला -आदे कीं पन्ना लक्ष ख्पये नगद पेऊन वुम््ी आमचे शामीर न्वे 
~ म्हणून मीर खलील याचे बवि्यमाने बोल्णे. आहे परत् हे गोष्ट करणे. भग्हास ठीक 

नाद्यी यानकरितां स्यांजकडील वकील भाला .दोता व्यास तोडीं न. लावता बिदा 
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करून दिर्हा आतां सत्वरच स्खाकडीर मंसटतीचा समारोप करूनं पातय 
सुषा भातरवेदीत उतरतो चिता ` नादी म्हणून बहुता प्रकारे आमची. सातरजमा . 
केटी परत दित्या रकारात दे दिखते क मपे पौजेचे दातून  सिरोजेष. पल. 
रणे गेरी आहित त्याचे पारपत्य होऊन खाणा स्वारी पुढे . ग्वाठेर प्रोती. कवा. 
काङपीचा घाट' उतरून आंतरवेदीत आलिया यांजकंडील गोष्टी. ..व दिही 
सवे प्रत्यास येतीक नोषावेतो यापे हात्न इमरेजाचे पारपल्य ` जले नाही ते. 

- पावितो हैद्र नायकासारखी खतंतर मसत डो$वर वेजन येक्ांगी वीर शोऊन' 
इग्रेजाचे पांरपत्य यांजकद्धन घडणे दित नाही व या दिवहात फुल्यंर नामे ` 
फिरंगी याचा पट्टृनानसी कानपुरीहून कूच करून. गवाटेरीकडे. इग्रेज. आहित 
त्याचे ूमकेस येणार व्यास जोपावेतो दे प[ख्ट)णे त्यास शामील नं ' रोत. तो- ` 
[पावितो जे प्रख्टये पुढे आहेत त्याचे. पार[पप्य जाल्िवाच यांचादी हिरमोड 
होल माणि पढे ल्ढाइदी हल्की पडेल याप्रमाणे नवाज नजवरखान बोल्त होते 
ते श्रत ब्दवि म्हणून लिदिठे आसे भापी सवारी मेष आली म्हणून श्रवणात.. ` 

ˆ आले तरी खविस्तर स्याहावयास आज्ञा केटी पाहिजे पांच . वरसे पूर्णं बनवा 
` करून ज्चुमचितन केरे पु ईश्वर आपली फते करो. दश्चनलाम होय -तो छदन ` 
यांजपासून वुम्दी राहून वचेनप्रमाण हाता माले म्हणिजे .सखद्देनापासी. येतो. येथ- 
स्याष क्भेहात गाफीट ठेउन स्वकायं खाधाचयाचा छंमय सदि सविस्तर दरशन- ` 
उतर-निवेदन करून येक क्षण सेवा धर्मात यंतर करीत नाही याप्रसंगी चाकरी 
घडोन सदेनाची मर्जी खश्च करविणार श्रीषमथै महै कृषा केटी पादिन .. 
दे विनती । 

ठे, ८९ श. १७०३ माध शद्ध १. 
ू । ₹. १७८२ जनिवारी १४ `; 

,..ज्ं मा. . -याणीदी कुल, , तपसि सरकारांत मजं केले बफजक इलादी 
दोस्तीच्या अल्मात या मेहर्ाची येकदिटी व येकवूहै कसी आहं याचा बयान 

नगास्श कायि करावा इमेजाष गोशमाली करून सकरूतनतीच्या कामास्त रवनक व जेष 

द्यावी दे दिहापासून मज् तेवा मुखाल्िफाचे तवीची दकल आ मेदरवाकट्रून चरतं . ` 

येईल येविी शयु नादी पुरतेपणे येकीन अहि साठ गुदस्ता इथेजाची पर्रैयेदम ` 

सरकारात आदी की र्दा मवकरूफ होऊन दोस्ती व येखला [सी] ची मजवृदी 
अमल्मत यावी देच आमची अरज आदे सरकारच्या वेमर्जी कोणती गोष्ट भम्हा- ` 

कडोन घडणार नादी ल्यचि लाव इकडोन रवाना नाले की सरकारात तुमची ` : 

तंबीच मजूर गहे सुख व स्क तुम्हासी करावयाचा नाही वाद करणेल गाडर 

बातल इरा्याने जमियेतसुधा . घाट चदटोन आला अखरष युक्रानल्याची ताव .: 

, आणू न सकता चिकस्त, खाऊन फएरारी.-जाला व हजार खरावीने वंदर किनन्याचे ` 
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आश्रया गेला आहे परस्परं दरया जलिच असेल इप्रेलाख मदानाति येऊन 
. मुकायला करण्याची नसीदत बरहाचरीच जाली सवत साल मजक्ुरी फिरोन इभरेजानी `. 
दोनचार वे पत्रे पाटविली जे मचा इरादा सर्वध्रकारे सुलदसद्काविषी 
आदे ल्टाई दुतां मवकृफ भावी सद्कुकाचे लात्रसालास केोण्डी मातबर 
पाटन देतो त्याचे जाव त्रासी सुक करावयाचा नाही असे साफ इकट्रन 
गेठे असता इग्रेनानी उदिशिनास श्रीमत खुदावद् न्यापत्तं याचे दजुरात. रवाना 
कें स्यागी छ २९ मोहरमी पण्यां येऊन दोनवीन जलश्ात सरकारासी व. 
कपणी इप्रेलासी सुटक. व येखल्मस दावा म्हणोन वहूत वजीदी व न्याहत्त अज्ञे 
अञ केला लेकीन सरकारात पसंद व मजूर ज्राला नाही हे कैफियेत येगानगतीचे 
जागा इतला करा-----.ष केटी असे मुखालिफा-- "च्या फौना व सर" "खी" 

` पुेः-“-"वर, सरगरम अदि[[ त वे |गास्यात फौज गेस्याविनां इप्रेजावर 
लरव चांगरी चत नादी याकरिता येथून ब्रंगास्या्त फौज रवाना व्दावयाची 
तर्वृदं होत आदे हैदर अलीखां याचकद्न्ी ताण बराच यादे भाश्ात आं मेह 
रानी कुखपोशाचे गोषमाछीवर अजम् करून माहादजीराव व तुम्ही येक होऊन 
मसल्त केटी असता वह्ूृत दुरुस्त पडेल व खातरखा घडोन येईल काम ॒वख्ता- 
वर मवकूफ माहे श्णोन् येक दोन वेल या मेहरतरानी इरा केला तस्यास इभे- 
जास गारत कनूवार दीगर अः" "दे दुरे". " "ई" °“ "यपिक्षाः आ----* 

` नस्त ब्त ध्यानात अखलिया दोस्तीचं जागा इतला करावी [ उ मद्या दौल- ` 
तीत मोदीम व मसलत दमेश रोचकार असेते लेकीन अगर कोणती मोहीम करावी 
व॑ कोणती मसलत केलिया तमाम सुफसंदावर दात्र वसून दौलतीस रवनकं व 
तरकी होतेंदे कुल दज आ मेदरवाष रोशन आदेत कलमी करावयाची हाजत 
नाही इग्रेजाची गोषमाली सरकारच्या व मा मेहरवाच्या इत्यफाकाने करार वाकट्र् , 
जारी अखतां सिख वेरे वाकी सफसदाची तनी चदा मशकील नादी हा अखानी 
घडोन येडंल वाजे. मरातव मादहाराव पुरुषोतमपंत याख निगारष केले जारश करि 
तील इदमेशा अपटी व हजुरची सेरियेत इतंला करोन खखी ज्यादा करीत असावी 
म्दणोन , नवाव. नजब्रखा बाददर याख पारसी पते । 

। १ येथापघत सरकारचे 
4 छ . १ नानाचे 

२ येकूण दोन. पत 

छ दहः ; 1 ( श. १७०७ माघव ७ ` 
सु. ११८६ रखर २० | इ. १७८६ केव॒वार २० 

राजश्री माहादजी सिदे.गोखावी, यासि न 
द् कर गुणालक्ररण मखडीत र्ष्मी आल्ङ्ृत  राजमान्य [ मो, जा.# | ̀  
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भो माचवराव नारायण प्रधान असीरवाद विनंती उपरी येथील कुशल जाणून 
स्वकीये [ किदीत% ] जाणे विशेष राजश्री देवराव माहादेव रिगणे याची नेमणूक " 
ठम्हाकडे पेशजी करून दिही बा [ मो. जा. ] कर्मे र । 

[ डवि कोष्टक # ] खासा जाती रोजमरा द्रमाक्च रपय ५०० पाच 
प्रमाणे चावयाची नेमणृक्त करम १ 

। [ उन्वें कोटक नः ] घरपागेचे खार ५९ पनास दर राउती दौरा शो 
२०० दोनसेप्रमाणे सालीना रपये १०००० दाहा जार कल्म १ 

येणेपरमणे दोन कलमे द्र मादा रोज्ञमरा सपथे पाचशो ब पनाष 
स्वाराची नेमणुक सालीना दाहय इनार रा मदे त्या इाटी मारने याचे 

| पुत्र राजश्री दामोदर देवराव याचे नावे रोजमरा व स्वाराची नेमणुक् करार. . 
करून दिष्दी आसे तरी याजपासूलन वकालतीची चाकरी पेऊन पेशजीप्रमाणे सद. 
रह राजमरा दर माहा सा पाचरे देत जाणे व पना स्वाराख दर राउतीदा ` 
दोनशेप्रमाणे सालीना दाहा हजार सप्रये पेशजीप्रमाणे चाकरी वेउन पादीत नाणे. 
जाणिजे छ २० राखर सु खीत समानीन मवा ब आल्फ वहत काये. हिदिणे | 
दे विनती ` । 

ठे, ९१ ` ॥ शीशेकर - ( च. १७१३ कालिकिव्य८ ` 
रवर २२ इ, १७९१ नो्ग्दवर १९ 

पौ छ २८ माहे रबिल्मवल भा मोहरी मदर 
श्रीमेत रानश्नी [ मो. जा.# | दादासादेव स्वामीचे सेवेसी 
विनती शवक गंगाधर स्िवराम कतासेक खां नमस्कार विन्ञापना येथील 

 ऊुशल् ता छ २२ रावरू खा छखकर नजीक श्रीमश्ुरा जाणुन खानद ठेख- 
नाज्ञा केटी पौ विशेष स्वामीनौ बहुता दिवसी कृपा करून पत्र कासिदातरोदर . 
पो ते पान सनाय जालो श्रीमंत्त रो -आान्याखो ब मादुर्रीवे रवानगीकरिता' 

 ज्ासीठ स्वारौ जाहाली म्हणुन प्री मज्ञा व्यास बहूत उत्तम- केके पेञ्चजी रो | 
क्करयाजी सखदेदव याजठमागसे माणसे गेली लयाच्या बरोतरं आलहिदा परे 

सेवेसी पो मादेत ते पाऊन उविस्तर श्रत अाहालेच असक व्याश्री अपण. ` 

करतील तात्य मारनिलेचे सोचतीने कीपीपन पोठवावे- याने वेऊन साकल्य इत 

निवेदन केले स्याचीदी स्वरा भली चाहादर यांजकंडे लावयाचौ यदे भाज उद्या 

जाणार बादेत स्वामीनी टौकरच मज़े पो दिवसगत न लगेत ते क्रते या. 

सम रौ आबाह्ी अके अदित ख्व गोष्टी घद्धन येतील तैमूरशाहा पेोरात 

` दाखल आदि दोन दस्ते मान्न आरक नदौ उतरून ल्ठीचे सुलकांत चंदोचसता 

करीत आङे आहेत सेवेसी शत होय उदोदौत पापी समाक करणार धणी . 

समर्थं आहेत बहू काये ल्दिणे छग की पो दे विलाना क 
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 .बो राजश्री [सो. जा.% ] आना स्वामी कृतानेक सां नमस्कार विनवी 
येसी जे सदोदीत कृपापच्री सांभाठ केडा पो तेणेकरून समाधान होईल ` वरकड 
सविस्तर येजमान -स्वामीचे पी छि यदि व्यावलून निवेदन दोदर बहूत काये 
किदिणे कृपा खोभ कीजे हे विनती 

टे, ९२ } . शरी ( स.१७१४ मषाद यद्ध ४ ` 
नु. ३४ जिक्काद २ ;. 1 इ. १७९२ जून २३. 

नकर पत्र काबुलेहूनं कोन्दाचे नावे दिखीत अले छ २ जिल्काद 
सन ३४ । त 

| मजकूर की चाहंशाह दुररानी "खुद बदौकरूत काञ्चुोत मुकाम करून अहि 
जवानी असदउल, , .चीचे आणि येक सरदार कन्दी दुसरा -याचे बरावर व. 
जहुदीखान वकील माहारा धिंद्या बहादर यांचा हुकम जाहले होते की पातशाह 
हिदुस्थानचा खर्चाविना फार हैरान व लाचार मादे मादाराजे मजकूर कादी सूक 
नादी कस्तात हे बरे नाही लान मजकूर द्र जवाव भार करून पाठविले क तीस 
लक्ष रुपये सा खचांस माहाराजे बदादरनी करार करून दिष्हे भदे माह वमाह. 

परोचतात आणि यमले फाले हनूरचे बरुखस्यार आह कोन्ही सरदार माह।राजे 
मजकूरचे मखघ्यारं खच हजूरचे नाही याजवख्न शआहृश्चाह्यनी आपले सरदारानसी 
मसत केरी लयाजवरून सर्वानी विनंती केटी की येक वेर वदोच्स्त हिदुस्थानचे 
अगस्य करणे आहे की हिदुस्थानात आद्न सु्तछमानी राहिले नादी याजवरून 
तेमूराह पातथाह यानी पाचने स्वार चपर फौज जमा. करावयाख तैनात केठे 
आददत इरादा बंदोबस्त [ दिदुस्थानचा | आदे येक दोन महिन्यात कंडे ददु 
स्थाना, . .होनार आद्ित मागून होडल ते छिष्ून 

ठे, ९३ ] श्री ( श. १७१४ माघ शुद्ध १२ 
पउ. ११९३ | जखर १०. ` ५ इ. १७९३ जनेवारी २३ 

रालश्री येश्चवतराव गंगाधर गोखावी यांसि 
दडवत विनंती उपरो सिदे याचे बोख्णे सरक्रारंत पडले आदे की होलक्कर 

बरावरीचे खर्दार आम्दी श्रमसाह्यस करून मुक्त सोडविला ल्यापौ बाटरणी 
देऊन उ्याजती व्याच समजोतीकरिता पाच रक्षाची जागा -दिष्दी येसे असोन 
सखावंद त्याची चाकरी मनासि आणीत नादीत-दे काय खरेनामाप्रमाणे फौज देखी 
ाव्टगीत नादीत दरोदस्त सरंजामापाौ दादा ठक्च रुपये .सिल्केख मागे पाडितात 
येविषयी स्यासि बोढ्ून लाजला पराव्याचो आथवा काठेवोड कृछमूजची मोषहीम 
सागावी हे व्याच्यने न होये तर देखी ब्रोलाऊन व्यावे माणि व्यानी भामचे मस. 

१.९ 
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-लतीत जाग जाया ` दिषके फितूर फाददें केठे,्ादेत ते ̀ याच्या संगी. लन 
देतो खावंदानी मना माणून दोश स्याजकठे करवा माम्डाकडे दे ध्याना. 

साणावे म्हणोन व्यावरून श्रीम॑ताचे समश्च उभयेता -कारमारौ यानी ̀  माहा 
बोलाऊन नेऊन सदरहूपरो आज्ञा ॐेठी वाची उतरे प्र॑गास उचीतं णि सुचटी ` 
ती केटी बोलण्याचे माव बहुत सतीचे पडले मादेत व्वादील खच्छतेचा व घर. 
तेचा भाव सिदे याजक्रडील द्रि्टोतपतीत आल्ियावर् मग त्यांचा विचार ब्धा. 
ती गोर्ट दिसण्यात येत नाही येखादे कोड घान करवाव .येसे करू. लगस्यास ` 
मान्यता कसी दोर पटुत वाटाबाट चाढ्टी बोडे मायाहून बोटणी होतील तते . 
लिहिण्वात येक श्हणोन उतरे प्रस्वोतरे चाही याचा मजकूर, तपसिले सि तो :; 
घ्व खमजस्यांत माला वैसिवाष दुह, मादितयारीने उतरे केटी ती समर्कचं 

केटी खावंद् ` खावदपणिवाने मनास मणु लागल्या फ्त सिदे वानीच सरकार. - 
चाकरी केटी भागि साग्ही घरी चतून चाकरी न करितां सरजाम खालाःषठी गोष्ट. : 
घडली भसे नाही वास वषं जूर् राहून सागितटी ती चाकरी केटी दे. ष्यानात ` 
ठेऊन सिंदे कोड घाठन यकवायात पाहातात ते -रुचीठ न पडता कर्जिया वद्नं 
मार्गाने सर्वं गोष्टी घडल्यात येतील, खावंदानी वाजव्री ध्यानाख न  आगितां जसे 

सिदे खागतीर तसेच येकून बोरूण्यात आणिस्यास्च खा्ंदगिरीपुढे उयाये नादी 
वरकड विचार पाहातां सिदे यानीं हिद्ुस्थानातत चाकरी केरी त्ती याम्दी देखी 
राहन गाडर् खाखा चादरून माला ते लमङग ट्टाई मारटी खाविदाचे. प्रतापे 
फते होऊन गाडराने सरुद्रकिनारा पाहिला सधी कर्नाटक्राची. मोहीम जाली तेयेदी. 
खावंदाचे वचस्वच राहिले आद्धीकडे दिदुस्थानात अआलिगांवर इस्पाल्वेगानची 
व मेडव्यांचती खटाई पडली ते उमद्वं कामकाज कोणाचे जाले हे गोस्ट खरवत 
प्रसिघांत आहे केवल शिंदे यानीच चाकरी केटी माणि सम्ी न केही. आषा. 

` आर्थं नादी आम्ही देसी बारा कषे सरकार मश्ेने रादिलो श्हणोन . सिदे दिषु 
^ स्थानचे वारख्दार होऊन बोल्णी बालतात व्यावक्षी सरकारातृनच ` येविषहवा 

, विचार होऊन व्यारी उतरे म्हावी मग्डास देसी राह्ाविके नते. तर शिंदे .वार. 

दार कश्ाने हेते याणि लदादी कलशा पडतां देषी राहाविले ग्णौन इतका 

म्रक्रार घडा येविक्चीचा विचार उमयेता. कारभास्थिनी करावा बाम्दी स्वाचि 

वच्नावर राहिलो व वचनांवर इकडे आलो त्याचे फल देच की काये सिदे सर 
, जामापौ दाहा लक्ष रपरे सिल्केख मागे पाडितात येते हाणतात ये विखीचादी मनः 

कूर उभयेताख लोपला. नादी इसने समानीनचे साली तीर्यं मादश्री [ मो, 
जा. % ] बारईखादे्ांखी. कारणेकद्भन वाकडेपणाची चाल पडली ल्या प्रपंयेकल्न. 

सरंजामाचा आपव्यये आणि सिलिक राहाती किवा कज होते हे खर्वं कागदी 

„पत्री उभयेन चमजाविल्यावरून स्याचेदी ध्यानात माहे येविच्ची पान्देयं देणे 

नङ्गे तापि किदे याचे मनात यांचा सरंनाम योडका माणि दकठील सर ̀  

1 
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फार जमेचा भासे आदे स्या अर्थी व्यानी आपला सरदजामप देऊन हा घ्यावा 
` याषदी नादी म्हणावयाचे नादी सिदे याचे मते कोडं घादठन थकवावे याज- 

करितां काठेवाड कछभूज आयवा पटला दोदीतन येक मखत खरकारातून सांगावरी 
येसे म्हणतात स्वांचे निराकरणं दरयारातन च बहवे ती गोष्ट न होता सयाच बोलण्या- 

सान्वये खरंकारांतूनदी बोलणे पडले स्या काठेवाड केछमूज हा युदक या जिच्छ्यांतील 
नाही स्यापक्षी तिकडे जाण्याचे कारण नाही पर्यल या जि्छांवीर अणि हिदुखान 
-आमचौ इाडवाई त्यापक्षी येपि पराछञे प्रांत जोरतल्व सि वेर यांचा तेथे 
पोट याचे सिदे यापारी फोजेचा भरणा पुकषठ व॒ दरोवस्त दिदुखानची. 

` तदणीर व्याचखाटी यसि सोन आलपावेतो व्याचा रोघ स्या प्रातांत 
जाङा नादी व होत नादी अत्ति अदि तथापि खावंदाचौ आज्ञाव आम्हाष हदु 
स्थानात विभाग रीवीप्रमापे पेणे स्यामार्थी चू होढ प्रतु मोहिमीची रीत 
उ्या मुल्क मोहिमीसं जावे ष्या मुखकाआखीकडे जित्तका पुद्ूक अरे तितका 
सोडऊन आपला दखल करून रस्त ष पेका यावया जागा करून मग पुढे जावे ` 
म्हणजे रतदेची पुरवणी होऊन द वैका मिकून खावेदाचे प्रतापे मोदहीभ सर होगे 
ती होती याप्रमाणे रीत रहे दरस्यान् दुखन्याचा ममल भणि सापस्वाख प्रतिः 
बूल यैसे असतां तो युदक पाटीखी घेऊन मोदीम करा म्दटस्याख कसे घडेल याज- 
करता हिंदुस्थानची ̀  वाटणी, पातयादी खाल्लापुधा दरोवस्त सल्काची तारंतार 
द्यावी पात्चाहाकडील खच लागतो तो निमे वाटणीप्रो साम्दाकद्भून देवाव निमे िदे 
यानी द्यावा श्रीमताची मर्जी दरो्रस्त खघ्लेखा प्रक सर्कारयत ठेवागा असी 

, यासाछ्िया तेदी मान्ये आहे स्या वे आगम्हौन देता खरकारांवून वंदो्रस्त करावा 

या उपरी मटक सुरे तोच येथाविभागे घेऊ देदी न घडे सणि चिदे कज 
- मान(माग)वितात व्या येवजी स्याची फेड होये तोपावेतो युल्काचा येव शिंदे 
यानी ष्यावा आरी मर्जी माखटी तर ध्दि यानी दिरीपो व आफरधियाव्र 
गुखाम कादर वातच्ती माल्ियित कोव्यवधीची व इस्माल्वेग व पारण मेद वरर्द्ध 
छर मनस्वी घेऊन याखेरीज किरकोछ खडदंड व मुटकाचे तदिन 4 

सू? ॥ ५ ६५ मप 

नी! तोही आथ.क्चा भदे तो ध्यानाच, भरे इतके यसोन कादीच दरः 

साचे कर्जाची फेड टोये तोपवेतो युलकाचे तहसिखेचा वै त 
मानस साखचलिया दयोवस्त युरकांची वाटणी कन मापये दद्र 
कड दादा खरकारातून उरावात वेदैर ` तेथपावेतो शान 4८ दश्द्रन्य 
उपेद्र येई ते सिदे याजकडे सरकार अशञेने देऊ प्ट दुच्ाद च श्रः 
वष्ठावा येणेप्रो आगोघर् करण्यात येन मग उमयेदातः ~ =-= 
आमचे घरचा बंदोवस्त करून देऊन सरकारची यथ्दध 
नेमून यावीं म्हणजे पटास्याची. मोदीम कवृच दर 

‡ 
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याचे ग्दरस्वावर मोदीम कराञी अ ग्दणू लगस्यास मान्यता कसी घडेल दिचाराः 
मागि कोणतेही सागितस्वास जड पडावयाचे नादी खावंदाचे प्रतापे सरक 
-चाकरौख कमी न होता चडत गेकी पुदटेदी आतर पड यसे नादी मेद्टीमन से 
तर देषी बोलऊन ध्यावे भामचे कामात पिदर फोदडे केठेत ते मामी ल्त 
देतो खावेदानौ मनाख आणुन दो काणाकडे हे वमजुन ध्यावि आते सिदे ग्दणततः 
प्यास मोदिमीचा आयं मिदंन कोडं बालवे इस्काच दिसून आला वरलड पितर 
फांदड केके न केरे याचा योध श्रीमेताख नसे चैतत नादी स्याजकट्रन चेष 
प्रोतात ल्याचा दाखल नोन फौज पाठऊन सर्वपरो विधाड केला याखुता मते 
अंगी लाऊन देऊ म्हणतात सणि श्रीमत व कारभासै यैकतात हेच आशिः 
आस्व आम्हांख हंदुख्ागचा वारता वावतजीद सोडावयाचा नादी डा कृतनि 
ये. तखाच षदे याचा मनोदये होककरानी हिंदुस्थानात नखावे आपणच अछः 
आखा आहे या गोष्टी घरकारांदून मनन कर्न व्यादि त्वापरौ सांगून वर्वबाः 
याप्रो धृडावे ते न षडता प्रस्तृत सिदे याची सीद आयवा दात्र काये भसतेट 
तो मसो याजमृटे ख्रकारचौ बोहणी सिदे याचे बोरण्याआन्रये पडतात पडो 

` आम्दी भआनपावेतो खरकार आज्ञा उटंघन केटी नाही त्याजकद्न दगा जाला आख्त 
उतावली करू नये आसी पत्रे येत गेली स्यावरून पीन मास येयेच दम खाऊन 
चिरेजीद बापूखदी इञ्डे वोखाऊन पेतले आसे अषतां आाप तेये जावरञ्ाल 
येकरखीच दोतात फार चागले आदे खरकार आज्ञा उलन न व्दावौ अपत्तात 
कठह न घता वुटावा या आर्थी आजपावेतो दमे धरला परु तिकडे प्रथम 
दिवखच आहे तेब्दां आथःपर घडे ते केटे पाहिजे यास्तव त॒म्दी येविर्ीचे सायं 
उभयेतास दरराऊन प्रसंगासि उचीत दिरल्याख देच पचर दाखवणे आणि ते उतर 

करतील ते ठ्न पाठदणे पैयास्याचे सोदिमीख पिछाडी निर्वेध आसला पाले 
यालकरिता दरोचस्त आतिरवेद् आमचे स्वाध्धीन करावी स्दगजे पयल्याची मोदहीम 
आयेपून लदोरपरियेत जाण्याख वे या छ १० जाखर वहूत काये, लि 
[ नि. ] डे विनती [ नि.% ] मोतेव दृद 

ले. ९४ ] ध्री ^ च, १७१५ चच जद १२ | 

ख॒, ११९३ सवान १० । { इ. १७९३ साच २३ 

यादी रालश्ची वुकोजी लेल्कर यासी ोलठयाचा मजदूर छा उल 

तितेन मया व अल्फ र १० साचान 

१ पयास्याची मखलख्त करून सरक सोढऊन सरकारद्यम करावें दुम्दी 

थोर खरदार मातबयाने मातदरच काम करवि । 

श तुण्डी मातर खरदार फो मातर ठेष्दा.--मोदीच दादी पादिनेत 

दिदुस्थानात पातशचाई सुलकाचा वंदोचस्त प्र कलन ङा राद पयस्याची मख्च्त 



हिगणे दप्तररेराख्ड ` ` ८५. 

करणे ती तम्ही करावी ही गोष्ट चांगली ते नादी दयापक्चीः गुजराथ प्रती अमदा- 
बादेपलीकडे करछभृनपर्यत मुटूक पुष्कर अददि तो सोडवावा. फौज ताजी होईल 

पोट भरे सरकारात मृद्धूक येईैक हेदी काम पोठेच साहे 
१ तम्दी दिदुस्ानात राहि भष्ठां तसं काम कदी नाहीं आणि येवदी 

पएौज रिकामी चरणे टीक नाहीं उपयोग काय त्यापक्षी देसी यवे मर योजना 
हणे तखी होईछ 

१ तम्दी कं धिदे दौलवी माततवर सरदार... क सवास मदद्यूर- बाहे 
अरीकडे दुमे वाकंडी पडत गेटी याचा खोकीकं फार जाला. अद्रे येणेकरून 

 सरकारनुकतखानी यापश्ची इई मोदन षरकारकाम ब्हावरे दी गोष्ट सर्वोपतो चोररी 

ठे, ९५ श्री रा, १७१६ आशिन ड्द १२. 
सु, ११९५ रवलं १९ | 1 इ, १७९४ आक्टोतर ६ 

। गंगाजलनिष्रड अदिस्यावाई दोलकर यांसि 
श्रो साघवराव नारायण प्रघान आसीरवांद् उपरी येथील कुशक जाणून स्वकीये 

कुशल छित घ्ाणे विरोष वुम्दरी पन्न पाठविले ते प्रविष्ट जाहाले राजश्री ठ॒कोजी होल- 
` कर यांची रवानगी देसी कण्यांविसी प्र येत गेली लयावरून स्वांची रवानगी केली 

ते कूच करून यालनेरपर्यत [गेले तेथून पुटे फोक्ञचुघ्ा कारारारीकद्न नकन 
निजाम आरीखांन बाहादर यांज्ञकडील युल्काचे समरे जावे अखा विचार व्याणी 
लिदहिला प्या आक्षा ये व्याप्रमाणे घडेल रवरकड सविस्तर राजश्री देवराव 
माहादेव यासी बोरण्यात अले भहेते लिदितील व्या्वरून कलेर म्हणून 
लिदिले. ते व मारनिच्चे पत्रावरून खविस्तर कल्ल रेश्लाख प्रस्तूतं नवाबा- 

कडील मुल्कास उपद्रव करू नय जमावसुधा येणे छीक्रर व्हावे नवाब्ाकडील मीर 
सारूम व रेणूराव धोडाजी येये जाजखालाक्रितां आके आहेत त्याचे बोरूण्यांत्त 

, सुरब्टीत जाबखाल व्हावे आसे नादी च्वाख वुम्दीं ठकोनी होकर यांस टिटून 
नवाबाकृडीर- मुलकास उपद्रव न कगितरां त्याचे येणे चांदवडावरून पुण्याष ल्कर 
घडे ते कर्णे `जाणिज्ञे छ ११ राक खु खमस तिखेन मया क अल्फ कहूत 

- काये छिदिणे दे मासीवांद ठेखन.सीमा 

ले. , श्री य. १७१६ भश्िन युद्ध १३ 
रवर १२ | ॥ । इ, १७९४ आक्ंटो्र ७ _ 

गसाजढनिमेढ अहिख्यावाई होकर यांसि । । 
| श्रो बालाजी जनादन आसीवाद् विनंती ` डपरी येथील कुशल जाणौन 
स्वकीये कुशल छिदीत.भा[ सिले-] पाहिजे विरोष मापण पच पाठविले ते प्रविष्ट 
लाहङे राजश्री दुकोजी हौककर सुभेदार यांची रवानगी देसी क्रण्याविी पत्रे येत 



~ ८६ . भा. इ, से, मेड सीय अेथमाला क, ७०. 

, भेकी स्यावसरून स्याचौ रवानगी.केटी ते कूच करन थाठनेरपर्य॑त गेञ तेथून 
पुढे फोजसुधा काखारवारोकड्कन नवाज निजामभालीखान बहदरं याजकडील 
सुलकाचे सुमारे जावे माखा विचार व्याणी रष्िला स्या तेथून लिलि येई 
त्याप्रमाणे घडेल बरकंड सविस्तर राजश्री देवराव महादेव यादी वोलण्यात माहे 
महिं ते लिदहितीक त्याघरून केह म्हणौन छिषिले ते ब॒ मारनिलेचे पत्रावरून ` 
खविस्तर करे ओसियास प्रस्तूत नवाजाकडीर मुखकाख उपद्रव करू नये जमाव. 
सुधा येणे लोकर व्व्वे नवाचाकडीर सीरआर्म ब रेणुराव धोडाली येये जाब. , 
जालाकरितां अलि आहेत त्याच्या बोरण्यात सुररीत जावखाठ व्ावे आत्ते नाटी: 

` ्याख अपग घुमेदार यांस ङदरून नदानाकडीर मुलकास उपद्रव न रागां व्याजे 
चेणे चाद्वडावरून पुण्या छक्र घडे ते करावे रो छ १२ गौड उूत कयि 
छिषिणे छोभ असो दीजे हे विनेषी ॥ । 

4 

ले. ९७  श्रीगणराज ` (श्च. १७१७ श्रावण ख्ध ९. 
श्रावण शद्ध ९| ९९ 1. द. १७९५ लट २९. 

। विज्ञापना यैसी जे मशीस्वी फौज दोवयांब पावेतो दादा हजार भाटी श्रीमत ` 
राजश्री [मो. जा.] नानाकडील बस्तमाब फराखखानेसुद्धा पागा पीठ्लाना गोशा 

 -यादीकरून सरकारतून व धिंद्याकड्कन निक्षूण ताकिदी होऊन सुतनीचा तोडा- 
वस्तवानी वाञ्यात दाखल ब्दावी व कांहीं जाटी व काही होणार मुख्य अनुश्टान “ 
बढठोत्तर श्रीमंताचे राज्याच ठिकाणी येकनिष्टता याजक्रिता असे आमलात दिव. ` 
आले पुदेदी वद् उतम सलाहच होडल वोल्वा दाट सप्रते अषि कीं ्षिंयाक- 
डीर वायांचा मुदा वाकीस की बाटोवाख आणावे स्टणजे सर्वं॑वंदो्रस्त दोईर , 

भानगड ब्रूत दोत आहे हाली रामजी पाटीर व रायाजी पादील पुण््राति व रावः ` 
खदितराकडे बरोरण्यांत आदित पादावे कादीयेक उतम जत्रा चखलियाची चांगले ` 
श्रीमताकडील कायेम मिजाजीचा मार्यं॑तों सादेवजादे देत दक्षणेचा प्रकार 
दोन तीन व्यार पराकाष्ठा आवेखी व सरकारवाडियात खालनादचे यादी नेम- ‡ 
णुकोतत चर्या सवख येणेध्रो देकार जाला चिमणमटजीघ चवुर्थाछ स्पे पचि 
दक्षणा बाली वेसीच खर्वा पती ब्राहमणाची गती जाली कोण कोणी साधित वभर 
याची पांच हजार तीन हजार पचसे रोनसेयेसे [ते १ बी] ख हजार दिस्दे रमण्या. 

मिश्रजीचे सिषारसी पाणके वरैर याची पनास पंचवीस लल्जी पाणक्या् आटय 

वेणेप्रो आान्यवस्त ठोक निप्रेध बोलतात खरकारात येवजव्ची हूत. आडचण 
तथापि हादी सच्यक्रांतति परं बक्षी ब पठाण फौजेची तयारी कन पवंतीचे येक 
वाजूष् वंदोवस्ताख राष्ठ होवे ताप्यं की कोणाख व्रायेका्ुे प्रदक्षणेचे लोका 

वेर कोणा उपसं काडीमा्न जाला नाही दे वेश्च उतम वेतटे नानाचे लस | 

रातं फौज उेवणुकीची मंदी. पडली दोलकयची तो जगदी ताक्च नादी प्रेयी 
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गांवचे कमावीखदार खमंघी व स॑सोचाचे उतर येसे पत्रे पायञियिचि उतर सत्वर 
` पाठवावी या श्रावण ज्ुध्ध्य ९ सोमबार व्यार घटका दिवस बदहूत काय लिषिणे दे 

विक्षापना आरीकडे पांच साहा पच्राचे उतर आ न्दी यास्तव पावली किंवा 
शेर बिद्देख रादिटी याजकरिता उतर लिहून पाटवीत जावे आघिकोतर कलूव्या- 
वर रिह हे विज्ञापना ^ ` 

के, ९८ श्री श, १७१७ भाद्रपद् शुद्ध १ 
खफर ३० (२९१) | इ, १७९५ सर्ष्टेबर १४ 

, विक्नापना मसीर मटक दादा हजार फौजेनसी वीडाख दाखल चङे मागा- 
हून माणखौ दाहापधरा इजार येणार वबीडच्या फोञेचे समागमे रो माहदिव- 
भर श्ारगपाणी मुख्यत्वं मादे रो मोषस्याक्रडील फौजेत रो बाघूराव वे्याचे 
चिरंजीव वकालतीख मदत तीद्ी फौज येणार भ्दणुन बोख्वा अदि रो भिकमर 
व दादा सगैर व ब्वत्त वावूराव व बागाजीपंत करमरकर येते रोदगडाप देत 
छ ३० खफ़र सोमवार चिमणभड मठकर याचि तद् माघारे गावा गेले व्याच. 
खमागमे रो दाजीवा देशपांडे जानोरकर यांजवरात्रर खोटे दोन ख्दान १ ब 
योर १ येक्ून दोन पैकी मसोच्राचे उतरख्दीत पा ते पावटीच आख्तील पन्नो- 

` तरो बरचेवर कलत भाखद्यास उतम अष्हे दाटी व्यार पत्रे पाठटविरी त्याचे 
-पावल्ियाचे उतर आले नादी म्दणून चिता वाटते उतर जल्द् येत बवे भाि- 

` कोतरबरचेवर छिद्र ख्चाविशीचा मार प्री मेख छिदहितात उतर लक्ष राहि. 
स्थात चेव नादी तर यसे नसावे नानाक्रडे ब्या्ारोचे हाती नानाचे लस्करात्त 

, ने देते ते पचमीचे डिवसी नलर केके बाकी पागा वशेरे जेये जेये सरंलोम 
 वस्तभाव असेल ती सरकारातून ताकीद् अदि की येक्नाठिकाणी करून नानाकंडे 
. प्रविष्ट करारा येते महे दे विज्ञापना 

ए 

के, *९९. ` 1 भीम्हालखाकात ` दा. १७२५ कार्तिक ञ्युद्ध ३ 
सु. १२०४ रब .१. . . , ज ^, इ, १८०३ आक्टोवर १८ ` 

 राजश्री आचे्रीतसिंग गोषखावी यांखी क 
` , . दं मखडीत लक्ष्मी आल्कत राजमान्य [ मो. ला. ] प्रो येश्चवंतराव । 8 ध 
दोलकर राम राम खु यात्र मयातेन व अल्फ तुम्ही षिनिरास जाऊन राल्री, 

।॥ 

-नवात्र शामतखान यचि आमल्दारासी खटखट करून चांदवडाख गेला तेथून भरीसेत ` . 
 सजश्री (मो. जा.# | रावखद्ि्ाकडीक गांव सुखेड बगेर ̀ येथे उपद्रव देऊन ` ` 

` मनसी नोलणी बोलता म्हणोन ` विदौत जाके अषियासी आपसात कल्देकरून 
लोकास तमाखा दालवावा श्रीमंताकडील . गाव खेञ्य(ख उपसग॑देऊन मनस 

, आपके ठिकाणी रोवे स्याचे बोमाट येथवर.यावे हे चांगले नादी यास्तव दे प्र ~ 



८८ शा. ई, सं. ̀ म॑डक स्वीय भथमालां क, ७० 

सादर केरे अखे तरौ दुही याउपरौ आपात खय्खट न करतां शरीपताङडील 
गांदखेञ्यास उपद्रव न देता त्यांची मर्यादा रालून व्वा स्वांजकडील 'बोभार 

 पुन्डानयेचे करणे [ नि. ] नाणिजे छ १ रजन [ नि. ] वहूत. काये .छिदिणे 
[ वा ||| श्री | ] मो्त॑व | खुद | 

[ पाठीवर वा, चि. %]` ०॥श्री॥ ० | म्दाठाक्घाति] चरणी तत्र् 
1 | रजीषुत संडे ] व होकर | 

ॐ, १०० श्री 

सफर २३ + । । 1 

विज्ञा्ि असी जे नजीवखान छ २३ सफर पावतो इाज्यातदोलाचे हवेटीत - 
आदे अलारी बहूत सर्वाग सुज ले ] महे. २२ तारखेख रात्री हातपाये आप. 
टीत होता इद्रियाचेवाडे रक्तं वप् बाहातो त्य रात्रंदिवस इलाज करितात 

लोकाचा मरुजरा पलेगावर पड़ल्या पडल्या पडन्यांत होतो यल्मखा नामे पाचाशा 
स्वारनसी चाकर होतात तो बरतरफ केला तो वेधरुनाषार सेला व आणीक्रदयी लोक 
चरतरफ होत -जातात्त श्चणांत नजीखानाची खवर की मेला श्चणात की पडत 
आदे यैदा गोष्टी दिरीत होतात हुषरे नजीवखाना ची खत्रर यादे की नजीचात्रादेष 
जातो याप्रो तिकडीर चरत बाहे जवाहिरसिगाची पत्रे दोष्वीची नजीबखानापासी 
जातात डवारिरसिगाने नजीव्खानास छिहिले की स्िखावी फौज ब्रोलाविटी व 
वम्दीदी येने खर्वं येक्तन्न होऊ दुखरे जवाहिरसिगाने नागरपल व रामकृष्ण महंत या 
उभयेत्तास नजीबडानाकड' पाठवावयाचा करार केला आहे की पातशादा दुष्य 
करावा सर्वं वंदोवस्व पातयादीचा करावा नजीबल्लानाने चिद्िठे की च्यार रोज 

दील न करणे जवादिरसिगाची पत्रे याच गोष्टीखाटी नित्य नजीव्रानास जातात 

नजीवणखानाख शजातदौलाचीदी पत्रे याच मजकूर्ची येतात दुखरे स्वामीनी 
नजीवखानास् पतर मूरटीधर मिश्र याचे माफठीने पारुविटी त्याने गुजराणिटी मग 

नजीखान गेख्छा कीया हटके माणखात्राचर पत पाठवणे खलह् नाही तो 
; दिख जागा जागा पत्राचा मजदरुर दाखवितो [या] प्रो वतमान दिरीत्रून मले 

ते खादी टिदिके मसे दी विनंती 

के, १०१ पो छ ३ रावछ 1 
पौ रवल ३ { 

या िद्रन पाठ कास्चे दिवी ठडा६...-घरव्या टोकानी चगलाच केला 

फसा म्हणाङ तर मचय मुकामीहून च्ररणावियाचे रेखे मामचा कूच जालादे 

वर्तमान दुखमनाघ कललियावर त्याणेदी फन चांगटी सजोन दीन टोला बााश्वा 



दिगणे दप्तर २ रसा सद ८९. 

राउताच्या केदवा पुँ पाची माणसे व जजाला करून शोखपुराच्या सटीकडे को 
खवा कोखावर येऊन जागलागा यरफोन तुंग फेञेचे उभे राहिङे होते आमचे ` 
स्वारीचे इरावल रा बावूराऊ गोपाल यांचातुंगव व डवि व्राज दद्मणजीचा 
जमाव उनवे वाजू रा देवाजी तिम च्यारपांचसें हिदुस्यानी स्वारन्षीं निश्चा- 
णाचे एावीष्या मागे खासा पागा तिन्ही व चिरजीवे तात्याखदिव.....-मामचा 
हाती या.....-लोकानसी स्वारौ. .[नदी उतरोन भामचा......त आमच्या 
लोकानी त्याच्या... . . पादोन लागनागा खन्ररदार जालेत्ा यु.... + .एरावटीच्या 
लोकांस दबाऊन चांगलच ररि व्याखरे हिंदुस्थानी लोक यांचा पाय डगमगला 

. म्हणजे याँचणें सुस्कील ईश्वरच ते समद दया टोकांसि हिमत देऊन व्याच दात्न 
काम बजावीर तर बजावो नाहीतर मानवीच कृत्य नादी जसं स्या युलामाचे 
फौजेचा जोर पाहून हरावलीने लोक सरकोन गें दादा वारा राउतानसीं रा वानू- 
राऊ गोपाल उमे राके डावे बाजूडील इद्रमणजी सउरकठे उजवे बाजुचे लोक 
तेदी निघाले देवाजीपेत व मिमानी वाचृरऊ व जसोदीर्सिंग चिव मात्र उभे 
,,,,..वेहिमतत होउन......खलि उतरोन षोडी,.....सदिवाच्याने धीर 
घरवला.....-पागानसी व दिलीचे दाहा वराया मोगी... . .लामान्खीं उटोन 
दुशमनासीच जाऊन गांठ घाती वडिलाचे पुण्य विदोष त्या प्रतापाच्या तेना 
खाँ ठेरलेसे काय होते मोहरा फौजेचा फिरविला तो पुं मागे आमचे पागेचे 
लोक लागले दे हिंदुस्थानी फौजेने पाहून तेदी परली मारीत मारीत दोन कोष लोक 
अलि व्याजला देखील वाटभूल लाटी ज्या उांस जिक्डे वाट छुट्टी तो तिकडे 
गेला पांचा साता राउंत्तानसी बरणावियाचा मागे खोद्रून आणख्याच मार्गकरून 
गडांत ` गेडा मद्ापिवरदी दोन व्यार माणुख व तीनस्यारसे स्वार समीप 
अदित पुणयोक्तदी जुंक्षाचाच इ [ रादा ] ठेवितो पाटवं का...,..पाठटऊं श्रीकृपा 
.,,.०.व भ्रीवडिलीचे असी. .... चिता न करणे हे विनंती 

ठे, १०२ भरी नकंठ - 
रव ११ | 1 | 

`, राजश्री केदारजी सिदे व माहदादजी सिदे गोसावी यांधि । 
द सकल गुणाटकरण मखंडीत लक्ष्मी आल्ङ्त राजमान्य [ मो, जा, # ] 

भो रधुनाथ बाजीराव असीर्वद् उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीये कुशल 
छिदयीत जाणे विरोष मोधोसिग मामलत सुरटीत चुकवीत नादी बिधाडावरी मले 
अदित व्याषघी व दम्हासी लडाई होणार म्दणून बातमी. गारी शाख प्रस्तत ते. 
परति-राजे रजवाडे जमीदार सर्वं बदमामरीवरौ मादेत येकानी बल धरि म्हणजे 
त्याचे पुस्तगमींख चुकावयाचे नादीत इकडील फोजा गहणावयास वुग्दीच आदा 

८ १1. . दः । | 



९०. भाः ३. स. संडढ स्वाय वरंथमालाःक्; ७० ` 

याजकरिता केवल विधाडावरी .घाढुन लटा प्रवतत हे गोट मनसन्यास युक्त ` 
[ दिषत नाही इकद्कन कुमकेख पा..-अदकृत्वाचा प्र,. ला अहितो दी... 
च असेढ... फौज २...मरतीने, ..उ्यास्त जारी. , .इकडील बदोनस्त...त प्रति 
1 जर वा, [काया येदैल तत सलाजती. . रून आपले तंद्ुकरियाच। 
बदो[बस्त | उततम प्रकारे रखा दे मन्या युक्त भदे तरी विषाडावसै घान 
जजाचा प्रकार येकंद्र न करणे ठुम्ही तो तेथील प्रकार परहून कावू साधा 
हे खात्तरजमाच आहे इकडे मानाजी षिदे याच खरदोरीची वल्ने दिल्हं यान. 
करिता ठुमचे चितात विशमता.बेऊन ये$ दोन पत्रे पाठटविी तरी येविसौची 
विद्यमता ठम्दी म्यनावी ठेस अथे नादी पुढे तुग्दी हुनर आलियानतर स्वं गी 
उतमच होऊन येतील सुर्य गोष्ट खरकारसेवा येक मिष्टेन - करावी यातत कस्याण 
तेच घद्भून येते जाणिजञे छ ११ रावल बहत कथि किरिणे दे भादीर्वाद 

+ 

ले, १०३ श्री 
रवल २५ } वेवस्ती छ १ राख्र - ॥ । 

भियासह चिरजीव [मो. जा. ] रालश्री राजेशव दामोदार माहादेव याशि 
प्रति माहराजे बापूजी माहादेव कृतानेक आसीरवाद उपरी येथीड कुरर ता 
ऊ २५ मे रिलावल सकाम इद्रप्रथ जगु स्वकीये कुरा लििणे विशेष द्द 
चिरजीभ्र नाना पत कैज दूर करावयासी हिदिके आसता ते स्याणी न केले 
वाणि, जेव्याचे गदी खरे इतक्रा तर विचार करावयाचा होता जे नजीवह्लान 
स्याव जड व्याचा काबू याप्रकास्वा जे पनासा लखाचा मूक] कादृद्रन 
जाय दिक्च वजिराने श्चक मारून दिहा स्या या प्रकार र} चे नाच्यार होऊन 
करावे भणि छखोखो रुपयाच्या सित्रदी खकलि प्रये धोडाजी नादहकाच्या द्ुल्या 

यत्या त्यासाठी आपली वस्तमाव ठेवावी स्याख वस्तभाव आगर व घरदार येव" 
डीच मनुशाची भवर व्यास जतन कोणे प्रकारे करावे दे चिरजीवास . कलत 

नादी येक आवलियाचे काम केटे तेन्डाव्वावर मथू म्हणून सित्रदीचे खेकटे 
हद् दाष वारून भ्यात मापट्याठ लाभ होये सवककराराघ जनालनदये.या ` 

वाटेने चालावयाचे हते ते न करता जेत्याचे गदीष [ लागले ] याष ते 
वाटेने काम करिता जाणत नाहीत"-्वा उपरी तरी अपिण मीरटेष 
येऊन नै्याख बोलाऊन पाच पचवीष स्थे ठरतील ते मामल्त करती : 

सागि दिव्रदीची सेक्षटे बारावी सरफाख चकट न होये सपया पोष्च ते करणे 

सापडी पत यादाते व खरफाची पथ(त) रदि ते कर्णे बजिराख म्दणावे जे दण्द 
ननानतलान याचे ठेकाची मामल्त देखील नजी्रलानाने होऊन दिदे पनाखासाठी ` 

लाख स्पायाचा मृ्ूक नायख देविल तुमची सल्तनत तमाम नगदियात माह 

कफ जागीरदार तो राहिले नादी जे थोडे वू मरे मान रादिले स्यापावूल 



्दिगणे दप्तररेराख्ड ` ९१ 

भारथी पेशेकेष घेतली कट फेजव्रद् [ होती ] ते बुडाली राला येक तुमचा सादीर 
तोफखाना स्याखही तीन तीन फाके त्यास बहिर निधालिया असा बंदो[चि प्त 
कराल की काये बरे घरी बसल्या आसता बाहेर निधोन न कले वजीर कायि 
करितील हा म होता तोदी गेला [हाश्वही जातो भाताही खामालल्तरया 

गोष्टीचा निश्चये करावा जे जेव्यास काहद्धन दावे नजीव्खान [अ] लाः ततर 
साहारगपूर तगीर करावी आणि नजीवखानांचे मद्धुकाचा आणि निजावतखानाचे- 
मुरखुकाचां अम्हापासून इनाय करून प्रावा ह जालियावरी मणी विनंती करू 
तुम्दी इख पन्न जेव्याचे तालोकियावारी च्ावा भाम्हावरी न करून निजानत- 

` खानाची त“ "व व्याजला*“ “सदार करून धिरसिंदीचा इजारा करा ती दनारा 
करून देऊ तुम्ही याच जिव्यांत सेर करून * -व दुस्त करावें येसे मग्दास वाटते 
वरे असेल तरी करावें नादी तरी यादिया...ता येकं नजीवखानाचे हाते करितां 

- लोकाच्या दावल्ता सोडस्या तेन्हा तुमचे स्वार स्वाय्यांस वजीर सादुराखां याणीजरदे 
रवी म्दणार नाही तेव्हां अहमदखा श्जाउदोला वरौरे काय म्दणतील व कोण 
लिणाट हर्द दुनिया भीक मागते तुमचे उदरा..... .बकसी वगैरे चण्यावरी 
चेरातीवर पोट भरितात तुमचा दा भदवार अतांही तजविजीने अपले घराख न. 
राखार तेब्हा कधीं राखाख बरिलफेड नजीत्रखानाची बात केली उतम केले अतां 
जेस्यावरी चालल्याख अमची पाच व्यार हजार फौज स्या. ..ची वंदगी कराथास 
सिध रोल निनाचतखांहदी जादेल कोडी स्पया चा पुलक सिररहद पावेतो सुटेल मग 
तम्हास लाहोरास चाल. ..णें लाहोराख चला अथवा जायाकडीर आपल्या जागिरा 
पातशाचा खाल्वा सोडवा न कराल तरी बभम्दा काय तरी आमचे तरफेनें 
अणिखार्ध्या , खेडी आसे म्हणून जत्यासी बोलाऊ तकखीर माफ करून भमचाच 

हेख दे म्हणचिया- प्रा गोखोन जर वजीर चालत ससिलातरीदेक्राम करून ` 

घेऊन मग निजाबतखानाख घेऊन मग नजीवखानास छेडर्वें - तोपववेतों गाफीड. 
असावे जेत्याची पाठ राखीक तरी खायार लवार इजारिया्चे अमचे हवाला कर्वे 
याप्रा बोदन जेन्हा वजीर या पल्यावरी येईल तेन्हा छेडा्वे सखाप्रतं मष्दल्त 
असेल ते करावी येथे जामदार्खानियाखी चिटी तुमची गली जे जव्राहीर धोडाजी . 
नायक्राचे हवाला करणे ल्यासी ते. .-पुखायाखी च्याचे गुमास्ते अले भ्या ग्ह्टे उतम.“ 
परंतु हा जवांहीरचा मुकदमा आदे. .येकांती बसून जेठमलाख .बोखावून, . -करीन ` 
तम्हाजवनी भसिले तरी काय आणि जामदारखानियांव मसि तरी काय चितां 
जामदाराख सागितर्खेविना पुसस्याखेरौज व चिरजीवाचेः लिहिल्याखेरीज तरी 
देणे नाहीं स्याणी स्हटस्या दिघले म्दणुन रागा अलो श्हणुन व्यासः कदाचित 
विषम वाटेल तरी म्हणावे. जे राजे साहुकारासी मित्त्व याकर्तां करितात जे 
खाष्ुकार राजे लोकांची पत राखितात राजे टोक खाहुकारची ` राखितात प्यासी 
लम्ही जवाहीर दिषलं तेष्डा रोकिक् हा जाहाला जे -दे यपली माभूषर्णेदी गादा 
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ठीऊ लागे तेब्हा भमचे पती डाग गला मचे पत्तीसः डाग लग! तेष्छं ` ` 
सहजच तुमचे पतीस लागला तयासी पतीस डाग छगला मग जीवितम्य. कायत्यासी 
तृमचा कोष्ी विश्वाच करणार नसेल तरी श्री. पकी... न आलौपरति] मम्चा 
विश्वा इत्का यदे जे सलाबतजगा दक्षणची पेशकस सलाचतजगने कवृह ओरी] , 
तितकौ अग्हीदी कबूर करू जितके सपये त्याचे अछ होते तिवक्यात्न लख रुपयाची 
टीप, अम्दी वचनावरी उडऊऊन देविी मीर वकसीगिरीवरी खा राख रपये येक 
अपनाकटून भरविले सा राख कोलेचे , दिले, ..मत वाबदे अडीच. खख: 
दिषले जामदारखानियातून येक कवडी न [| घेता ] अपूण पाठविले -नादी. तसै 
उविल्ही नाही यप्र बोलस्याच. , -च कोण्डी टिद्रिन चजुदां करील. तीस ब्राधा 
न करणे स्याची.....त कसी नाहीं भपली सांडी उघडतां अपस्यास काज जे दिवसी ` 
ओल्ियाखानाचा फैसला जाला] तेच दिवसं सिवरंदी दूर करायाची क्िकीर कथ. , 
याची दोवी ते केली असती तरौ अजी ज.....ठीव कशा म्हणावे हागते भाता 
तग्ही नवाहीर रहे ते करावे बूत काय किहिणे दे मखीवांद ५ 

के, १०४ शरी 
रव श ) { 41 (^ 

श्रीरमेत राजश्री [ मो. जा. # ] नानाखादेव सादे्ःचे दोवेसी छ 
, अनज्ञाधारक खलम बाढ गोविंद दडवत विनंती उपरी येथील .ऊुरल ताछ 

२८ रोल शा फरकावाद श्रीगेगातीर साहेवाचे कृपेकररून येथास्थीत भसे विशेष, 
बहूतः दिवस जाले अपस्याकडील वतमान कलत नवते षाप्रत [कषापे - 
सादेनाचे मधुरेच्या चौग्यात्रराजर यले वाचून बहूत भरन॑द जाला वेतसे निरतर 
पश्री अनंदवीत जावे आमचे वर्तमान तरी आपण इकट्रन गेलियावर.आाम्दी दोन 

दै सुरजमलापासी राहिलो तेथे कोणे गोष्टीच्ता वनाव न चने म्दणोन जा उदे 
याजकड गेरो छाख दोन राख स्ये आपे परावे काडाद्धन सखरकारंत दिल्दे 
येक वर्षं होतो तेथे अनूषगीर गोसावी याने खोटेपण करून यम्हाष. दर् [ न | ̀ 
-चेतङे व माराबयाच्या इलजात होता परंतु बुजाउदौलनी पराद्य कादी न. 
केला वेका" " “` * -बुडाला सर्वं रेके मोटी अफत जाली तेष्डा [ तेभू ] न निधोन 
हाफीन रहमतलानापासी अलो" तेये दी वषे दौड वषै वेक इनार स्ये 
दरमादा देत“ गुजराणी चालत होती. वेदी व्यानी मेना" फरक , 

नदेख आलो येये“ * * मम्हामवे कादी ताल राहिला, ..रा मस्हारजी 
होलकर उल्टे आह्यासी कंजिया [ करा याचे उद्योगात हेते खरे शरीमत, 
रा दा[दासा[्ासष्टी येकदोन पत्रे पाठविली त्यानीदी वरचेवर.--कौ बाद बरषति 
यणे च्याष- आम्हापासी ख[चौची तंगी यजसे वयोर कफिरावयात्वा सर्जान पा ` 
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दविज तो नादी येते उवा गोष्टीने अडव्व[ण]च आदे आता या उमयात येक ईश्वर 
डी किंवा आपण आदित येवा कंण्डी नदीकी अश्या उठउन उभे करौ 

कामकाज घेऊन उर्जीति करी अमचे लोकाक्डेल दणे वहरूतच आहे ते कोठ्वर 
स्व्राद।वे यदा जेसी उखाह आपण लिदितील त्याश्री वत्तं येक पत श्रीमत रा 
दादास्हव्राख अम्हाविकशषीं उतम प्रकारे लिदहावे की ते अमची सर्वं गो्ठीची खात- 
रजमा करीत आथवा अप्टेपासीच वोलावयाच [अन] कूल असेल तर उत. 
मच अदि तेथेच आ...सीयेउन दजर दोऊ जेसी मजी असेक स्याप्रो वतै 
आता येथूनदी श्रीमशुरेख जाऊन तीथवास करावाद्ा हैत अहि आमचे तीय. 
सूप श्रीवृदावनात अदि तेथेच जाऊ श्रत होये आमचा गुमास्ता किश्चनचद् दोता 
तो पत्य पावला साचा पु आमचा पका घेऊन पलोन रोदिव्याच्या म॒लकाति 
जाऊन वरसखला आदे यसी बदमामटी व्याने केटी वं गोष्टी सिवास लिदित्या 
अष्टेत जैसी दस्तगीरी दोर तैसी करणार आपण] समं भदित आमचे स्वं 
वतंमान श्रीमत राजश्री पुरुपोतमपत नाना यानी [आ ]पस्याच खव लिदिले अषि 
ददी काया... येये अले यानीही आमचा पराम्] करावयाचां तो केडा सखो 
च्तदो मरे] प्राचे उत्तर वाल्वद् भयवा पार्युषी च्द्रिनि पाठ]बावे मोडचे 
स्वर वाचा,.दे विक्चप्ी 

ले, १०५ } पो १८ मादे रथिटाखर ॥ 
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उपर रा गोविदपत बुधेर याचे टरकर येक मिना मोजे तिरवा वभैरे गाव 
तेय मुकाम शेता ते वेद गाव वहवरा ठुट्न नैे व रथी कापून नेटी स्याजपाषी 
रा मर्टारपत व मान्मिग पाटविे दाते परत्र व्यानी रीकापूननेटी दाटी २८ 

„ रावल शा गल्वदी प्रा ताटगाऊ तेथ णाल्ा आदे सष्ठ आप्टे ददवदीवे 
गाच नेखीक आरे तेयील र्यी कापून नेठात खापल्म ब्रायन रा मटिपततयाञः 
रपाजपासी मेदा टोत षी कनौ परगमियाये गाव काय निमित्य दरा करिता 
स्थास प्यास्या रस्फरयात रा धोडानीपत व मीरघान योक्या खद्देतो काट व्याच 
म्ानीत नाप दफदीट गाव खराब जादि तैसेच दड्वतीये गावी यसार जलिपाचा 
सता एजासच तुन्ण्ान जदि तुम सीमत उमवतातत वत्तमाम सणितषे पाटन 
स्ापला षदा या सोरस्टीषठ एमे करावा अताटी दितेन दिवश राद्ती् दह न 
भल साग तेय निपेदन जा प्ति आपण सूयरूटौी व्पाञ्या सगादयाहि 
दन्य महत् परद् त समानीत नाप यह जाप्नन ब स्यार मानम् रस्छराद दिनी 
स्यात् आमे चपपान् आदद पत प्य दि द विनत्ती 

ममयम 
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**.तेक जाणार आओनायासे संगत सेष्याजी खरा येऊन प्राप्ति जाटौ याज- ` 
चराचर दे वरकड रोक जायासी घिध जाले त्वाजपुके इकटव्याचा वसवास मार्गौ ` 
न राहिला व आपल्यांकडील वसवाख म्हणावा तर खरदार मापल्याकडील मागती 
भला राऊत ब मरं घोडं छाचार नादी यादी दोनी-दिवस राव्यांचा वं त्याचा 
पूवील सहभाव मेदीस्तव मुकाम केडा भानायासे समागमदयी उतम सिटाल 
साजघामान जो लागला तो्ी पाट्खी वगैरे करनं दिधला उदे बारबरदारीस्तव 
जरूर जारी तीदी करून दिघी तिची यादी मागून पान राहील. .साजसामान ` 
राहिला होता श्रीमत [ मो. जा.# ] दादावावत तोद येका उंटावरं घान षाठ. .. 
विला मनोदरपुराकडील मार्ग दुस्तर वस्ती कोठे न राहिली कुल ̀  राण पिस 
इकडं निभाव न पाहिला याजकरितां रांगज्यांचा अविष्वास जाणून घरची.सोषत . ` 
सुरक्षितं विजये लस्करासी पावतील- तेथून -पुँ गाजुदीलानाचे - लस्करावरून नीर 
दिखी जातील देच सखाह नेक जाणुन रेस्याजीत्रा आजी भोजनोतर माध्यानी. 
रविवारीं मास्त जारी इतके दिवस सीतञ्वरेकद्कन बहू पीदीत होती आता 
वषटूत उतार होऊन स्वख आदेत सेस्याजीचा वेत राउर्याकिद्धन हाथी संपादायाचा 
यास्तव रदबदल्ही लागून रादिखी दोती वहुधा राज्यांही मन्ये केठे व॒ सामा. 
दिकांचीदी मर्जी करम कीं पूर्वी बगरूचे वेलेस यानी वह्रूत श्रमः केरे याजकरितां 

. हाथी अथवा हइाथीण देती इरी गोविंदजीनी घरींच त्याची मेजपानी केटी वलं, 
पांच दिधटी राच्यांकट्न पांच शेत रुपये व चारी. बलै व येक रकम जवाहीर 
दययायाची तजवीज हथीसिबाये लाटी होती डरे दांडे मास्त करून खडे राञ्याचे 
भेरीस्तव व सकसतेकारणे येऊन समये तिष्टित राव केशोदासजी याचेथे वले 
होते जे काही अमलीव ये ते विनंती केटी लाईट भाजी तर त्यांचा 

 सर्वौचा मुकाम वसईखमीप जाला उदेक पुँ मजल करितीर विदीत दये राजश्री 
'सेवष्याजीसी मीदी भ्ल पदि ब्रेथील मामिख्तीत देच वा निकार रोते 
आताही यासी व्हूत कादीं माणे जारी यानीही असाच मनसुत्रा रचिला ` आदि 
की श्रीर्मताजवर पान मागवी स्वामीषहवतमान प्रत्न येखादा मनसुन्यान- 
सार येथे येऊन दिनानजीसर अथवा दरयेका मातत्ररासी पेऊन जाऊन जाट व 
चरिजेसिंग वरे यांजकडील व रामसिंगाकडील मनघुघा _उचलावा असा विचार 
केला भदे यास्तव व दुख अहस्त मंडटीतून कोणी सजवरी.चतला नाही व 
दिवानजी निस्यानी हिसेच करा श्दणून पयुतसथ्रासी ताकीद करितात परव हिसेव 
होत दिख्त नाष्टी न कले तिनी लक्षाचा छदा कषा काये म्हणून नानाप्रकार 
संदेह उन्न होतील व श्रीमत [मो. जा #] दादी वे माक्षी मेदी नाटी 
नादी प्रसंग णखीच जाला खाली मैदान जाणून हर येकानी पेड परष्कून कुल 
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मामिला उब्डला वमान तरी खयं कलाव व दुसरे मातुश्री खो ताद याजत्रादी 

तेथवर कोणी असावा ञखा कतेक प्रसंग जाणून सो दे." 

ठे, १०७ † श्री ( 
= क 

रर ७ - | ( 
राजश्री दामोदर माहादेव गो्ंवी यांसि 

ट.अखडीत लक्ष्मी अलकरेत राजमान्य [ मो. जा.# | भो मलारी 
होकर दडवत विनेती उपरी येथील कुशल जाणुन स्वकीभे कुशल लिदीत जाणे 

विरोष तुम्दी पत्र पाठविकं ते पाऊन व्षमान कदु आ मग फुध्त नादी याज- 

करितां यावयाचि बनत नादी तर स्या मा मथरेखीं जाणे तिक्रद्धन सत्वर ल्रकः 

राख येणे त्वा मागे वाट चालत आदे [नि] छ ७ रालर [ नि ] बहुत काये 

लिहिणे हे विनंती [३.४] मोत । ब घुद् [ पाठीवर दिद १।३१ प्रो रि | 

टे. १०८ | श्री 
रखर ९ 4 ( 

पु राजश्री पुरषोतमर माहादेव गोरसि 

उपस सरकारंत अवजाची बोढ पडली मदि ` ततददी केली असे परंतु या 
वोढ्याचे दिवसात येऊन पोहचणार नाही स्या अहै मदलान पठाण याचा भेद 

जाला मादे ्याणी दोन छख स्ये द्यावे तृतं म्हणजे स्यांचे भदाची निशा 
रोल ब अवज प्रस्तुत उपयोगी पडे विशेष कदी त्यांणी भनमान कराव असें 
टिके नादी याची पैरवी करून अवज चेऊन पाठवणे नाणिजे छ ९ राखर 

-वहूत काये लििणे [ वा.# ] ठेलना । वधिः 

के. १०९ । श्रीलक्ष्मीनरसिंह ( 

रर २५. ` ` | पोछ १२ जावल 

श्रीमत राजश्री दादासदिव स्वामीचे सेवसी | 

सेवक यादवराऊ प्रस्ाद खा नमस्कार विनी उपरयेथीलप्नेम ता छ 

२५ माहे याखर मापा सिंगो. ...जाणुन स्वकीये ठेखनाज्ा की पाटने विद्रोष 

कृपापत्र राना छ १५ रावल छ.१० राखरी पाऊन मल्वद्धी वंदन सनाय ` 
जालो श्चज्यावदौलाकडे गेो होतो स्याख किषीक गोष्ठी दमन्राछन चागायाचा 

` विस्तार दोन बेदात स्वदस्तुरे लिदिला व तेथील दर्दर छाम त्रिवारः 
नावाचे मुकरर होये ब येद्तियार आपनाक्डे देव व यद्र दरवार दव्य 

` सरदारांची बाकीपैकी-व इलाहनादचा खच पदि र्ट यदे ती वेर्टल इर 
ग्ट 
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वृजीर ब पातश्चादी दरवार व सरदारकडीलदी सर्व वंदोचस्त राखून याति काम 
दोही सुचयाचे हावी रादे व पुढे त्याचे कामात खत्रान हेये दे सर्वं रसमा 
खानाकडे व बेगमेकडे उतर प्रतिउतराचा माप ठीक करायाविशर वहूत विस्तारे 
आन्ञा खिगढी दे चर्व् कल्वी परं मी श्ज्यावदौलपासी गेखो होतो तेथे काही ` 
दिवख राहून खुवैच चया विचारिली व ॒सवित्तर वर्तमान ण्न दोन. कासीद 
वारवा..-सेवसी पाटविे आती फवले अख्वील च -ञुज्यारौखचे योदहाणपण ` 
कद् अआलेच भल सुफद्रजग लिवेत यसताच तो खसबहाल होता आता तर 
खुद घणी जाला भदे कोणाचेदी.. .राहिलठे नाटी कव कोणाश्षही मानीत नाही 
व॒ इस्माईरुखानाचे पुत्र दिठीहूने भास्याकर रा्दिवस...राडा व दारू 
व गोषावियाचौ पोरे त्यासी बदफैटी देव काम करितो वरकढ त्या...विचार व... 
मनसा गार गेला हा पोर चदमक्त आपले दिवस भरि..-गुमरार् व. . 
दौरत ब फौन योर थोर मनघुचा.. .राखायाची माणसे अनीक भक्तावीजो 
अथ स्वामीतचे ध्यानात आहि स्याल् येकदा नादी व दस्मारेललान भक्षरशतरू 
व उकश्षड यैखा [प्रकार जाल्म अहे कोणा खांयावे व कोण वैको... ५ 
रीत तेथील असे योडेसे रानश्री मलारघ्राठ जाण.".वरक्डाषठ कंदी समजत । 
नाहीत प्रस्तृत रा ग.-.मानीपंत वे माघवराव श्रीमत राजश्च रघुनाथयवजी- ` 
पा्सोन दथी वे घोडाः व दोन रकम् जेवादहीर व वसे मातमीची नवार शञ्या- ` 
वदौलास वशत्रे वेगमेख व दुतेष्दी वर्त्रं व इस्माईलखानास वश््रै चेऊन ङे - 
ते भयुघेख पावले सर्वे पावले प्यांख दोन हजार का उभयेताख मिले म्हणून 
प्न रा वाबूरावजीचे ब वखशीरमाचे आङे असे वाकीचे पेशियाकरता उतर ` 
प्रतिउतर करिताकी परेतु याची रीत जे महि तेच अते म्हणून लिक अहे . 
माघोने होल ते वतमान येक सेवसी दिद्रून पाठवीन प्रस्त तरी 
ञुज्यावदीला कादीदी कामाचा दित नाही पुटे नर इश्वर कृपा करोन मार्गावर 

सनी तर पेईर दुसरे माद कुलीखान चुल्तभाऊ त्याचा प्रयागत अदे तो 
व्याजपेश्चा खबरदार ब शरणा भदे [ परं ठ द्रव्य नायी केवल खाटीच `हे 
तमाम प्रयागचे काम खराब केङे श्रांत छरी व धूम [ मोग]च्थि करिताती व. . 
लोकास छटितावी व हर रोजी [डा] पडताती पषरा दिव लि कल्यापुढेच 

{का प्नं दाह इजारा सान्या थव्या माद |टीखानाचे खारच्याच नद्या ` ` 

पाच खात माणसे मारिी व कोतवाल जखमी केला [वै] वेदोक्त शरा व 
बादर वरिजेपूरे जमीदारान्े तेथीर फौजदार टिल. .वगेरे व.हथी दिरोन .. 
नेखा प्यास तवी. . खन मार प्रयागीहून,,, - । ॥ 
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ठे. ११० श्री ( 
पौ रखर २७ | पौ छ २७ राखर { 

राजश्चिया विराजीत राजश्री बावूराव गोपा गोखावी यांसि 
सेक बापूजी मादादेव व दामोदर सादहादेव नमस्कार उपरी येथील 

कुशल जाणुन स्वकीयं कुश केखन करणे यानतर वग्दी इजारीमलाचा मजकूर 
लिहिला तो सर्वं॑ध्यानास आला लया दल्यानपासून तो वेवक्रूफी श्रौन जारी 
परेत यापे सखरकारनुकषान जाके दे खर ततं अवलियाखा सैर जाला तरी व्ही 
दो हनारा फौजेनसी व दो हनारा बरकंदाजानसी येऊन पोहचणे सिरधनि्यात 
राजश्री भगवतयव अर्नेत यानपासीक्यी जमाव भद्दे तरी वम्ही इकडील स्वं 
कामे सोडोन या गुलमाचे पारपत्य आगोघर करून मग स्वं सरंलाम तिकडे 
घेऊन जाऊन आपले काम कर्न घेणे या मनक्कुराविश्चई दुम्दाकडे जरद् 
श्ु्रस्वार रवाना केडा आहे तरी पचन पावताच स्वार होऊन जाणे इक्डोन 
अाम्दीरी नवात्र वजिरास बाहेर काटि भदे दाहा इनार फौज व दाहा दनार 
बरकंदाज व सारा तोफखाना पातथशाई घेऊन येका दो दिवसानी पार उत्तयोन 
याजला घेऊन येतो तुम्दीदी सावघपणे असावे जर तुम्हाख ्चेपावेषा असला 
तरी वुम्दी वरा भगवतराव व या धोडाजी नाईक यसे मिखोन येके 
विचारे मखलत ठराऊन मारून. ठणे [ षेणे # | जर त्याची जघ्ररदस्वी अख्ली 
तरी वुम्दी कायम राहणे आम्ही वजिराख घेऊन येऊन. निनामगड खनोन 
कितो परंतु ठुम्दी पत्र पावताच स्वार होऊन जाणे विल्व सुदा न करावा जर 
तुमचे जेरदस्तीत असखल्िया मारून षेणे सलाह आहे परंतु बहूत `सावघपणे काम 
करणे खचविशदख नाका लिदिले अदि वुम्दी आधी अधी सव कामे यकून 
येऊन पोहचणे खलाह आहे पीर्खानियाचा सरलाम आणविहा म्हणून लि तरी ` 
उतम केङे तम्दी स्वार दोन सत्वर येऊन पोदचणे [ नि.# ] बहूत काये 
लिदिणे [ वा.# ] लेखना । वधि 

¦ के. ११६. _ 
. जवल १० , । ) , { 

श्रीमत ` राजश्री [मो. जाक] बापूस्हिव व रजश्री [ मो. जा.#] ददा 
सदेव स्वामीचे सेवेखी -, 

` विनंवी शेवक भपाजी ्यैतरक खां नमस्कार विनती येथील ऊुश्ल तां 
१० मादे. जाव खा आवना स्वामीचे पुण्यप्रतापे यथास्थित नाणौन 

स्वक्षेम लि आज्ञा केटी पादिजे विरोशे स्वामीचेःपननन १ छ २० मादे राखस्चे 
आङे ते छ २५ राखरीं सा्येकाठी ` पावे छिदि कीं श्रीमेत .या [ मो, ना.#.-] 

१३ 
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नानाछ्मद्व वे दुता णामन लदश यमम आदि स्यापं दः 
प्श्रलि मते स्या देऊन ववु्दी मादन फन मोन एर पाथ अभय 

निदानी चार दवारपर्वेत्त पा मटिन्पा पथय रोय इम आः 

प्रसंगी पदश््रर नाटी दव दावजनं काम कनन प्पे मवार ऋः 
` सदत साय दद्टदातं दातम् पुय कराय 18 स र {२1 

न सागोन प्रदे देन दीन. . त्यास स्वाय पत्र दिन, , १९ 
उचंन दाषछठठने आदव्नाणः पत यागादय ते भानि स्यमि रपय तर 

दिष्टे की सामने पजिचे व्वान ब्र्रास् सिदित मदि षट्चऋट) भ 
ष््ट्टे शी येक काम भद्द दद्य मागर वाया कोर सेर्नाण पून् दद् ध 
तर ल्या चर्चा नार पाचने सादयति स्व एना [सश्र पाच, ऋ 
नवार एलार पीठ पातर वर्त येकमा सनानि माद सतर दम् भ यद 

पाटटिसत आण््यराखतो पाति सा अंत नगद मार्ट नदा पिस्र् मुह पप 

तगतीच फ्म ररयानास य निजायनानामः पम 1 शाम्यतत ४ अद 

की ङ्दुप्णाटाप पन करणस [६] ग शी शप पार ल म 

ही समनोन चै वसी दमे उम्दताम च वुुषादयद् ददम ४ 

तात अन्त सीन चण श्त शयी कषम दरम वनाद शः 

धम्म वियात दष्ट पदु ४ ट श म् 

पर्या धुषरट पानिदावगोप्र विर्न दि सां सरद दपर 
कलः पाट धिप 

रालधिदा धिरो राशन 
५ ^ [र 
४ # १; ५००१८४६८१ 3 
‰। (| 4.४ 173 ६६५ (1 

र < 
| द र च = प्र (। ११२८५ ‡1१८६ 
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^ २, ,९-१; €> = ++ = (, ५ १९ ् क सज ॐ क ~ 7 > 
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^, 
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ठे, 
र # पूवीं 1 शी { । 

पु श्रीर्मत राजश्री [मो. जा %] दादाखाेव स्वामीचे शेवेसी 

सास्ति असी जे पठाणसेदिलियासी भचहवादेः ताकीद करून दाब व श्रद् 
` वरचेवर द्ाखऊन स्वामीचे प्रतापे बाटेवर भणु यांचे पुत्र फौजेखषटीत दजर 

पाठविले देत पाऊन इत श्रत शोक छ १५ जीवर पावेतो दाफीज रहमतचा 
केक पारोहून फौजेखदीत येईल तेच दिवसी यदहमदखानाचादी पुत्र फौजेषदीत 

` येथून सो रवाना रोईढ व वजिराषदी ` घेऊन सत्वरच श्रीकरपेने येऊ दारीज 
रहमत व अदमदखान खाते मात्र अपे स्थानसंरक्षणार्थं मपलले जागा राहि 
दुखरे अहमदलान अजारौच भतत व॒ फिरंगी पातका अयुधेकरव जार्दे 
प्ते याचे श्र जाले काको दे स्वामीचे जाले तेष्दा दरपकारे यासी तोडविदे 
व्यास मेजर होईल दे सवामीपासी राहिले व येये शत्रून अपला अमल केलियावर् 
-नादरसिगाचा न्याये दोर्ईल पैसे फितीक अदेय करून दे राहिले पुंखदीत फौज 
समागमे देऊन छ १५ जमादिलावटी सेवकाख सो रवाना करणार श्रत दोय 

[रमर 

ले. ११४ ` " 
जलर ७ 1 ॥ 

पुरवणी श्रीमत राजश्ी नानासादेव 

...व मेदी व कुटीखानाचे -पन्नाचं उतर आपण पाटविलेचव नायी तर 
पाठ्ऊन देणे व इसामूदीखानासदी पत्र छेदन पाठवावे जे भाजींचं. उतरच न 
ये तर माम्दासख व॒म्हापासून आणखी तवके कयि पातयाहाच भाम्हावर रागे 
अद्देत तर आण्दास तेये यन खाथक काये आम्ही तुमच्या कापाकरितां 
अवध्यासी भ(मौेडतो व धांवत पिरतो मगदे ब्रया अते येक.पत्र खां मज 
छुराख पाठवाव भाव उसव्याचे असे पत्र पाठवावें - वरक्ड ज्ञेर्डा वगेर माव 
सरकारसंत लागले.व चुघ रोधी चगेर येथील जमीदार नजेबखानाने कैद केके 
मादेत उगेच बैलाची चोरी केडी ग्दणौन ठफान टाऊन केद क्लेत व इखाम्रुदी 

-खानाने. सतावें तारखेख अथवा सताविसी तारखेषठ स्वार होऊन लस्करास.. 
येणार अदित असी दोन पुहते अदेत सुज्यादौलाकडे जाण्यासी येणार स्याख 
-सम्हास काये आज्ञा येये रिकामे वसून कार्ये करे जेसी. अज्ञा ` होई ग्हणाल 
तर स्यच बा लस्करांत येऊ आयवा अआनुपरोहरी- जाऊ परु ` येथीर खथ 
जेवर येणार नादी पांचाखाताचीखी सिवेदी दरमहा लगे मी येथे भासत्यास 

देणे लगेड अथवा यांच्या बा ठस्करास आल तर दोनसै. दये पादिजेत ऊट्, - 
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वभर सरजाम पाहिजे खचख. मासा प्रकार आहे याउपरी माहाराजाची मला 
होई ते करू सेवसी दुत दोय वहतं काय लिटिणे डे विक्ापना 

| सवती ̀  वच्रसुडेमंडीत -मावुश्री वाईशदेव ` व ताईसादेगाचि सेवी सां. 
नमस्कार इषा लोभ असो देणे हे विनती । 

. रालश्री वैङापंत दाजी स्वामीचे सेवषी -सां नमस्कार विनंवी उपरी. 
अआगोधस्चे बल्व॑तरायाबा रमर र्पयाखाी मालेव वाटेत.ऊट यरे व-केशो 
नाना तविोद्यास स्ये दिष्टे यशे दोनतीनसे रुपयाखाली आलो आभि उगैच 
तनखा मजवरी करिता खप्रत धोकल्ची- पांचा रख्पयाची केटी व प्रभाकर 
वचाटीसख देणे येशा तनखा करिता तरी सी कोठन देऊ नित्य खर्च चाटबितां 
मजला पुर होते याजकरितां मपणांस ङिहिले भदे दे विनती 

के. ११५ श्रीवरद (स ॥ 
रजन ११ | पौ -छ २०.रजब | 

तीर्थस्वरूप माहाराज रा [ मो. जा.# | नानाखाहि वडिलाचे सेवेसी 

नालके नाजीरायाने चरनावर मस्तक ठेऊन सिरखो. नमस्कार विज्ञापना | 
यसी ञे येथीटक्षेमता छ ११ माहे रलन्र मा बगहा चणेन वडिरी आपके 
कुश दरधडी लिहिती भाक्ा केली पाहिजे विरोष वडिली छ ५ मादे. रजनचे पृं 
पाठविले ते छ १० माहे मा पावङे लिदहिरे वर्तमान कल्टे यास काठ संध्याकारी ` 
खचछितामे शुका ब पते सविस्तर वतमानाचे या केके लयाजवकून सर्वं कल्लेच 
सेल कवंडिली रुविस्तर श्रीमत स्वामीचे सेवेसी विनती करून -ज्याप्रा- मज्ञा 
करतील व्याचे उतर लौकर पाठविजे ब इकडीर वतमान याप्रकारचेः अष्े की 
परवा दोन पल्य वे गजी बेग वगैरे दोन तीन सरदार धायकडे रा केठे च. . 
माज दोन्ही गोदावियास्ही यक्ता केटी आहे की दम्हीदी जाणेंव्याच यक्ता दोन 
दिवसात तेदी घाती व रोहिव्याचे पत्रे याच मजकुरयाचे मारे होते की- भमचें 
तर येणे स्या प्रतता होत नादी याचे तर इकडे फौजा सरदाराच्या जग्रह व गगा 

पाया -माण्डी तिकडे यावे व फौना सरदाराच्या या पारी उतरच्याच मग आमचे 
नायकालेकरानी कोन्दीकडे नावे जर ठम्हाख येणे महि तर आपणच यवि मग्ध 

व तुम्दी मिदून भागिरथी उतरून यारी जुज्ञ न मालिया मग ज्यात आपले ` 

बरे असेर त्याप्रो केडे जाईल व पेश्चजी पाटिलखाचे पचर यास्म माले होते व्याचा- 

तपसील जे काही कल्के होते स्याप्रा सेवेसी विनंती छिदहिटीच यहे त्वाजवरून , 
सविष्तर कंडे हाली आतादी येक पत्र गोगावियास व खिता म्या आटा 

आदे व्या गोखावियाचा पन्न. . -येकाती आपणच वान्नून पाहिला त्याच्या 

जननी - मजकूर कल्ल तापा हिहिल भसे ॐ परेशजौ ` दोन ̂  तीन पे ददी 
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पाठविरी. ते पावली व्याचे उतर द्यी पा आददे वावडेचं असेल ब अकी कितेक 
मजकूर व॒मचा ल्द दुबे यासी मूल सागितला अहे -का की किदियायात येत 

~ नचता त्यास स्याचे जबानी कल्लाच. आसे व॒ न[वाबाख सागणे की वु 
यासी का दबता. दे पुडे मारुकाचे यदित विसाजीपतं तर येक ब्रामण यादेव 

. होककर निमास्या विसाजीपंत रोदेल्यासी बहुता दिवसापासून नाखुसी ठेवीत होते 
परेतु. जोपरिर्यैत: म्या चितावर न आनि तोपरियेत काये जाले व॒ होकर 

 स्याची तरफदारी करीत होते आखर म्या ज्या समई त्याचे पारपत्य इचि तेब्हा, 
उतमच प्रकारे पारपव्य कडठे व आताही-ञ्या कायस मी इछिनार नादीतो 
प्रियतं यासी काद्ी होणें नाही स्या नवावाची खात्तरजमा करणें व भार ` 

करणें कीदे सरदार खुद काही नादीत माहाराव व रा दादोपताचे वहकावल्यानी 
बहकर आदत त्याचा गुमास्ता तेथे आदे थाक दवबकावर्णे व उततर घाफ देवर्णे 

, व ` नवाबाचे कूच लवकर या प्रातास करवणें व वाटेत कायेदी न आयकावे 
आयकल्ियाख कामाच नाही व शोहरत देणे की प्रथवीपतीकंडे जातो 
जर हे यावाईनेच. आपले देक्चाची वाट धरतील तर बरेच जाले नादीतर 

... ५ नाहीतर} मग पाहून वेऊ व जुजच जाला तर इक्ट्न जाटासदी व प्रथवी 
पतीषंही वम्हातत शमीक करून किमपि चिता न करणे वरकड वतैम्रान कितीक 
लट दुवे सागितक्ञे भहेत व्याचे . जवानी सविस्तर करतील त्याप्रा नवाबास्च - 

- ` सागणे व्याव ट्र हुवेख सुलानमतीस. आज पाच दिवस जाके की मोषावी 

श क 

॥ 

घेऊन आला होता परु. ्लाजमत न जाली स्याख गोखावी मजकुरानी 
 नवानाचे. पत्र नवाबा गुजरानिरे व॒ मापे पत्राचा ` मजकूर वाचन दाख. 
विला व टू दुबेच्या जबानीचा मजकूर सविश्तर भापणच सांगितल्ा त्याचा 
 जब्रानीचा मजकूर तर इतकांच ध्यानासख-आलाकी दुम्री व फिरंमी व रोहे 

येकचित होऊन याला मारून काहडणे पारचा मुटूक भमचा हालकरे वरे 
मम्ही ठम्दास इजारा देतो त्याचा. पेका आम्दास देणे ̀  वरकड सुदूक इटवा 
वगेरे यात मापला आमल करून.घेणे मग दे देशा गेकियावर येथील बद्बस्तता 
मम्दी व वुम्दी मिद्धून करून घेऊ व याला म्हणजे. मूख्यास पा हेते की तुर 

. पन्न पा ते पावले छिहिला मजकूर सवं कल्ला लया येकं तर नुखता व्राम्हण 
मादे व. दुसरा कौदी कार नादी तुम्ही किमपि याही न दवे व सद्धुलाचे 
माशन न करावे परतु'पे दर पे आङे पादिजे तुमच्या अवाइणेच दे गचछ्य. ` 
करितात. . .केलिया यासी. जज्ञ याचेदी पारपत्य करणे काही काम माहे व॒ बहत 
उतम केले की प्रथवीपतीस पन पा तोही दिरीहून बहिर येत नादी व अताक्षै 
व्यासी कागदापन्नाची गरमी कर्णे. व .मीदी स्याला किदितो व किरिलेदी भदे 
सरदार तर कारी कारु नवते परंतु दे सारी खुटाई -मादारावाची ब- दादोपताची 
अदि यानी सागवागून याला या गोष्टीवर आनिलेः मादेव यांचा गमास्ता तेथे 
म्द ठेवला भदे बरे भता व्याला द्बावाच्या गेस्ट वाणे व॒फारषा तोड़ी 

[र 



न 
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न सवर्णे हा करू केस्त करू न देणे व आपण कूच लवकर या प्राता करणे . 
मी कोन्दीही गोटे तुमसी बहिर नाही व याखी काहीही होत नादी वकद . 
वतेमा[न] मानूपगीरास छििला मादे व चटु दुबे खागिर्ठे भदे यानव न#] .. 
सर्वं कलेर इतका मजकूर वर मोठा सोषाणे ध्याना याल वरकड काही कलहे ` ` 
नादी की ठिदावे माधून जे अनीक कलेल ते सेवखी षिनती लिषिणं स्वास देप्त्र ` 
बजिनस श्रीपरत स्वामीख दाख्ववि याप्रा व्यानी किलि याख दै तर गाता 
वाटेवरच मादेत परंतु या यात्रा व्यानी िष्लि व्याजवर हे तेवकासी स्या दिवसी 
त्याप्रा बाल्ले प्याचा तपसी तर लिदहिलच माहे त्याज्वरून ` विदत जालेच. - 
आसे यानी त्याचे उतर मा लिलि की तुम्ही पत्र पाठविले ते पावटे व आनू- 

. परगीराखवदल्टू दुवेचा जवानी .सागितले व छिषिले ते सविस्तर ध्यानाख अलि त्वास 
जाम्डीदी क्वकर येतो काद गुनता नाही - माली ज्जायास आग्डीरी भीत नाही 
व प्रथवीपतीसदी लि[हिश्ू]क आदे त्यास प्रथम तर उत्तम तर देच यहे की तुम्दी 
येमुनापार भापला मुद्धकाचा बदोवत्ताचा नाव करून उततरून जाणे माथवा जणे. ` 
न होये तर दह्! पंधरा कोखाचे तफावतने राणं यानी जर देद्य न करा ब. 
त्यांतच मीर भखल्ियाख आम्ह।कडे शवद न ठेवर्णे जे त्यास हिदिणे तसे येक. ̀ 
वुम्दीदी व्याव आहा मग ज्याला ईश्वर देईल तो षेरैल याप्रा यानी उतर रिषे 
आते त्या वडिली श्नीमताच हे वतमान पुतं निवेदन करे जर यासी. जुज्णे 
इसेच मासेरू तर उतम अषि नसल्याख हादी माठा सरदार अदे. श्रीमेत 
खदेषानी कोन्दाखदी मघे न आणता यासी ` श्रह॒वरचेवर खमपदावे इा बहत . 
उपयोगी पडे व ॒श्रीमत्ताचाच होईल दुखरिवाखी कोन्दाखीदी कही प्रयोजण - 
उेवणार नाही हेव ते येक .जाच्ियास वहूतच उतम गाहे एक जाल्या ञया- 
मा श्रीमत वतर्वितीर त्याचगप्रा वरतेरू यसे मासल्याख यास्याः केोन्दीदी .गोस्ट - 
ध्यानात न आनता खटित्याचे उतर पास्वावे की तुम्ही पत्र पाठविे ते ̀ पावले 

लिदिला मजकूर सर्वं कल्ला त्यास परिल्यापासूल बाम्ही कादी तुमच्या दोस्ती . 
आतर केला नाही हे तुग्डाखही ठाञकेच आसे व॒मनोमे साक्ष मासक पतु 
मचेप्तेच भाण मूछ इतुके जाङे की कादीदी आजपरिवेंत न ठहर तादी आम्दाष् . 

सुम्हाकड्कन काद मातर नाही तुम्ही किमपी चित्ता न करणे व्वाप्रा मोदा शा 
व्याचप्रा आम्ही कवू केला परेतु कितीक मजङ्कराची फोरखगी आम्दाखदी 
करून घेयाची आहे व्यास तुम्दी आपल्या कोन्दी मातवरार पाठऊन द्यावे व्याल 

त्याचप्रा लून देऊन याच्या मोहारास चलाऊन-घेयावे व यादी श्रं व । 
, दे उतम आदे पुडे मजी घनी मये आहेत वडिी अजिनस ` पत्र दाखवावे व. 

उतर सत्वर प्ाठवावे येकानती दाखवावे इसे न होये की दे उत॑मान, व्याल 

जा व ते याला टिदिीकू मगर सेवकाख कंटीन पडे व॒ आपनाखटी वततेमान 

नये येते न करावे वदत काये किरणे दे विलापना त 
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. के, ११६ . - श्री, 
“र्जम २० ` 

राजश्री पुरुषोतम माहादेव गोसावी यासि 
दं भखडित र्मी आलुङ्त राजमान्य [मो. जा.# | सो मलारनी, 

-होककर दंडवत विनती उपरी येथीर क्षेम जाणुन स्वकीये शल लेखन करणे 
` .विशेष तम्ही पतन छ १७ रजवेचे पा ते छ १९ रजवी पावोन ठेखनाथ आवगत 
जाला पारच्या रोहिल्याची बातमी लिदिली ते सर्वं कर्टी येसि्ांसी येथील 
मजकूर तरी दिलीसभोंवत्ता तमाम घेरा घाद्धून रसद बद केटी आहे इत्कि्यांवरी 
श्रीहृछेन शन्न कवकरी च पराभव पावेल तम्ही बाप्ठे जागा हूत मजबूत राहून 
हिमत वांघर्णे वरचेवर परीकडील बातमी चांगटी राखून इकडे पाठवीत जाणे 

ह [ नि. ] जाणिजे छ २० रजन बहूत काये किदिणे दे विनती [अ.# | मोतंब. सुद् 
[ पाठीवर दिद १।३१ प्री रि | । पौ छ २५ रजत 

व क 4 | श्री मोस्या 1 

चिरंजीवं राजश्री पुरूषोतमपेत यासि 
प्रति गंगाधर येश्चवेत भसीवांद उपरी येथील कुशंल जाणून स्वकीये 

` कुशल लित जाणे विरोष वुम्ही पत्र पाठविले ते पावले सवै इतांत ध्याना 
. मढा मियापुराकडील फौजेचा मजकूर लिदिखा स्यास तो सर्वं कटू मला तुम्ही 

तिकडे काषीद् पाठवून धाततमी जणन ठाणियात- सावघपणे असतः जावे येथील 
मजकूर तरी यजमानाच्या पत्रावरून कटे [नि,#] रा छ ९४ रजव वहूत 

`. ` काये लिदिणे हे असीवादं स पो छ २५ रजबं 

ठ. ११८. ` १ 

रमजान ११ ) नि ध [ = 
फा रजशभी गणपतराव बापूजी गोखावी यांति वि 

। उपरी सुरनमल जाट माघोषिंगाकडे गेके यदेत उभयतानी विचार 
करून विजेर्षिंगास ब रामिंगाख मेरी बोखाविले माहे पुस्करश्ानाचे निमिदयः - 
करून माधोसिंग व बुरजमल जाण्डार तेथे भेरी होणार प्टणन खिर ते क्ले 
शास माघोसिंग व सुरजमल ` पुस्कयास जाण्डार होते गे न गेले लयाचाव 
याचा काये विचार जाला मनसु्रा कोणता करितात ते मना आणून वरच्यावर 

, लिदहीत जाणे जाणिजे [ नि.# ] छ ११ रमजान [ नि. ] बूत काये किरणे 
, [ ब.# ] टेखन सीमा । पो छ १८ शवाल 



० 1). ६ ४ व १०४ भी. ई, स. मंड स्वीय -अथमालां कं. ५७ 

शव्वारु ७ 

न्रिया्ह चिरंजीव रो नानासदेष यासि 
प्रती बापूजी माहादेव छृतनिक आीरवाद उपरी येथील कुशल तो ॐ 

७ शब्रा मरा इद्रप्रस्त जाणुन स्वकीये कुशल छिष्टीत जाणे विशष तुमची त्र 
छ २९ रमजानची आर्लीं ते पावटी नवावची पत्रे नवा[ब्वकडे रो केटी उतर 
अलियावर पाठऊन यानंतर नवा नजीश्रदवटे मौजे बरसत येपूनेचे काटी भे 
व्यार आम्ही सुमेदाराचे लि माफ़क नवाजाख सागितले की तुम्ही इकडून कूच ` 

` केरूण व्ोडल पर्वलचे माग चोल्वे त्यास नवाय म्हणु लगे जे जे कही 
खमेदासणी लिहिले आहे व्याप्रा होऊन येईल दुखं परस्परं सुमेशराची फर्मास 
येते यात वुष्ी तेथे असतां फर्मासी परभरिं येतात व्यास जे कांदी फरमास शेत 
जाईक ते अग्हा्त लि जणे आग्ही ताक़रोदं करून पाठटवीतत जाऊ कदाचीत , 
तेन ठहीतत तरी तम्दी आम्डाघं चूचणा छिद्ीत जाणे तेथे मनसी पत्रे छिहीत 
सासतातत स्यासही सागणे की. आमर्चेही- नि लिष्टीत जात यानतर नबाव . 
आनजख्खा येथे किच्यांत आद्ेत नवाज नजीबद्वले येथे ठेऊन गेले आदित 
यानीददी श्रीमते रा सुभेदायंस पत्र छि भदे तैः पाठविले आसे याचे उत्तर 
घेऊन पराठवणे दुखरे न वाव नजीवदवके यांची `तबियेत ` कहाटी यहे जुलाब 
घेतडा भाद फुरसद् जाच्यावर पुभेदाराचे लि साफ करतीर दुसरे द्द 
ओौशधाविशई ब-केशराविश्चदई छिहिङे स्या सोबत मात्र प्रन ओश्चधे वगैरे 
रो करूण [नि] तुमचे दुदमनाचे शरीर काटिङे होते म्दणून येकिठे शेते ल्यासी 

के, ११९ 4 3 भी | 1 । | । 

`. शरी तुम्हा उतम प्रकारे रो खदैव ऊुश्चरतेचे वतमान छिदीत जाणे हूत 
काय लि लम अँ दीजे ओौषयै वेर मागाहून पाठऊ शरीमत बुभेदारांची 
व पाठ्खी याची फर्माविश्च नवा्रास आखी यासी यामवे.दातून येविसीचे पत्र. 

पाठविङे असते तरी लोकिकांत भ्रम राता बरे अमचे सर्वं प्रकारे चाल्वणे 
 श्रीमताखच अहि बहूत काय लि. दे भेखीर्वादं । 

सो रक्षुमीबाचे व गोपिकावारैचे भासीरवाद विनंती सो देवाजी गोप 
 कृतानेक खो नमस्कार टाक्करदाषाचा रामराम 

- छे. १२० । ] शरी 1 _ 

- दत्वा १५ 

रालभी बापूजी माहादेव ब राजश्री दामोदर. माहादेव मोखावी यांसि 

भ्रा मद्हारजी होकर दंडवत्त विनंवी उपरी ग्वाेरंच्या खावकार घासीराम 

याचे कस साडे आठ इनार कयंलालान याजक्रडे ब पदपटगनाच्या मापङ्वीना 



ठिदिणे हे विनंती [न] मोते ब सुद्. पो छ १४ जिष्देन . 

ठे. १२१ 
शव्वाल १७ । ह 1 

हिगणे दप्तरर्राख्डः ` १०५ 

तेरा हजार येकूण -खाडे येकवीस दनार क्ुलाखानाकट्रन येणे याच्या वमुलास 
सरकारे खात स्वार रोते व्यास वजीर करम्रराखास वेऊन गेले आंणि बद्कच्या- 
कट्रन स्वार उटविके म्हणून कदू आङे तर वजिरास चार गोष्टी सागून साडे 
येकविसा इजाराची कमखखानापासोन वट करून घेणे सरकारच्या स्वाराष.रोजीना 
खान मजकूराकद्रन सादा करवणे सा छ १५ इवाल [ नि.#] हूत काये 

यजम रामाजी मस्दारजीऊजी द्र कदंहू मुकाम पुण्ये 
दं मजमूष्ट फिराखत येकम्येदती निशा [मो. जा.क] चाभादन शौक 

लिकाये फरदतञअफनाये अकी छ १० सवाल्चा तवदुदनामा व इनायेत 
नामा हूुजूरचा ₹इवलखग केटा तो छ १४ मिनहूसी दोन प्रहरी येऊन मोषूल 
लादहाला त्याचे मजमूनाव्ररून दिलास खुसी च॒ शादमानी विसियार सूयेदादः 
होऊन आली सुभायुभाद ताकीदपत्रे व मोहबतनामा अजम जिनरालजी बदरः 

. खष्रई यासी -दूजरल्न दासील करून रिरिस्ताद केला--बायेश ज्यजती मेहर- 

१ नी 

` प्रवाफ़ी्यावि हे तर बेहतर माद्रुम अगर ते पाच हजार रुपये रोकड नख्त दाडी 

बानगी [ जाटी% ] अमा जिनरालजीचे पत्राचा मजमून विलकूल ई ज्यानेास 
 माढ्म होऊन भाल नाही अजी सवत्र त्या मजमूनाचा इतिला - देणार भा 
.रिराषखतनिश्ा कदीम मुखलिष मेहरान खेरख्वा इ ज्यानेव्राचे अखत म्हणोन 
कलमे केले असे जे अलम जिनराल्जी याचे तर्फैहून कितेक जाबस्वाल. घरोवि 

` याचे होत असेत अवल येक खत जिनरालजीकट्धन ई च्यानेत्रख मजे याची: 
नकल हशमतपन्हा मजम नाना फडणीसख याचे नजीक रवाना जाहाटी असे 
त्याचं जावाची इईतिजारी ठेवीत यसो छिहाजा खत जिनरालजीचे तरतं मव. 
कूफ करून जलदीने इरकारा रवाना केका ये तर हरकारां पोहचतांच ` खताचा 
जाब व. जिनरारजीचे खताची नकल बजलद येऊन पोददे अघे करणार आ मेहर- 

. जां असेत. हुजूरमधे गल्वताकरिता हिदिटेच अषेत आपण श्रीपतानजीक सम. 
जाविश्च करून गरवतें वमे. सरंजाम तटे वेरा रसीद जादहालियासिवाये -चोरटैः 

- याचा बंदोबस्त होऊन येत नादी खुशखीचा बदोचस्त करणे तो केला से ममा 
जलमागाचा बंदोबस्त गलवतावाचून रादिला मसे याकरिता ई ज्याने खोखरीस 
 जावयाचा अदेशा दर्पे राखत असो दारूगोटी पाल्चां दजारात देणार म्हणोन 
अजम इषमारईरखान याही तषदीर केडे व्यास पांचा -हजारात सरकार सिरि्ते 
याणी खरजाम द्यावा आण सरकारातून यामोजीव्र अनायेत व्हावा दे ई उ्यानेवांस 

<~ * 
१४ 



` मिह्काद् १६ ¦ 

१८ ५ 5 । म 
त ॥ ६ # 

र १७१ . भा, ३, सः मडठ स्वीय यंथमाटा क्र, ७८ 
` ~. मक्त दासोलीं करा सरना यती न, 
9 1 स्रजाम युतीने केला न । 

८ रवाना छ' १७ मादे सवाद हे कितामत | 3 ̀ जार | ६78 ति 

3 ॥ श्रीषरद ̀  1 
। 

2 तीयस्वस्प्र मा राजश्री [सो. जा, # ]. तयाणदि खामी हिल 

५. बालके ्राजीरायाने चंरनावर मघ्तक ठेऊन ̀  सिरा नमकतार् परियन 
येसी जे येथीलक्षेमता कछ १६ माहि जिल्काद प्रा टक्कर नर्तक मिहणराम : 
मायी उतरवीर कनेनेहून सा को जाणेन दिष्टी भाषे दष एदं 
केलमाश्ञ केले पा. विशेष बहुता दिवखानंतर छपा करून आवीत प वीर 

~ स्वरूप-सष्टिवाघ पत्र परटविले ते धेल मिर्घा रछनञ देता त्नी तीयुद्यल्प 
` सिना कालपीस पावता केला तदनंवर सेवक रलनऊख गेय यावर तीर््स्म 

` सादेवाचे.पत' वडिलाचे नावे आलाततो पत्र व वाच्कानी पटा प्व छ ! 
` जिकादचा उकेते काठव्लला तो सेवेसी पावला भासेत स्वाजवस्न एवं वर्मन 
 विदीत जलिच असेल दाली छ ३ मादे दारच नवाय वीर् दून. फएस्न् ध्र 
 स्वारीनी कपू यारे येये यादियावर करमर सदि [बक्षी मेरनानी पेद दत 
खान वेश्वाचे व येक किस्ती जवा्टराची नजर केटी दुखरिया श्रिव्ठी मनाम 

` त्यांची मेजमानी केटी यानी पाचि खान पारवेवदोन किष्ती उद्र दोन 
घोडे वःयेक्र इती विधल दुसरिया दिवसौ तेटन्या्ची व नोद्रछाक्नफानी वेदना 
तमाश्च पाहायास गरोढाविले तिखुरिया परहरपरियेत पाट पून देसिित्त ट्य 
जारे छः १४ त्याचे येथे मोटा दिव म्श्णवितो तो वादा नक्षपणानान) 
मिज खील येथे पाचसे रावतानी दाजर मि जब्द एच की भिरा शद्रः 

 आटीख काही मदक देयावे त्यास याचे व्रत्रेष द गोष्ट येत राट द्य 
गोखावी "वरकद भानीक् रिसाल्दार च परटनं धरे परी ्। वेषु रतरः धेः 

ते तेथेच नलफ़लानापासी च. मिर्जा चदत भछीपासी लमा दत अति यद्रधरद. 

पतीचीदी छपा सादत माखीवर कार अदे परावरे कये ददत शर पचर 
यासीच खु यदेत यानी खरे प्रररार त्यायेन स्वी दया भका दध प्पज्रन 

कोण मिटे की दवे तावेदसी कट नवाचदछ र प्मीण दतनङम पथ 
जानः पकयान चदटी जटी निस्तर सरर्दने6। व जान पिस्य साददियाची फटकः्याटून चटी जा + ५ 

किरंगी अदि ती येते मगेरोक्त पावदियाय वतमान भद ४ १ 

मृष 

र्षु £ 

भै मग दे लातील नवाव नपान साहनी कदा मद 

टी सिसन अर कैद म 
दिरीच लाणर तेः पतु मामत सिका ५ 
आनुपीराह मोस््यात गोद पावत द्म नान = 

10 ॐ 
६4३८६ 



हिगणे दफ्तरःररयाखडः १०७५ 

-फकुठी लान नजफीलानाचा चेखा ददा हजार फौजेने सुनपतचे गाटीकटे 
चा कोसावर आदे आमरयिग आला जोयाचां मूल व लानतेलान सुनपतचे 
शकटे आदे नलफकरुरीखान जन्चायाउ सिध-आदे न [जि शरुषान लिहून 
उ, ..जोपरियेत मीनये तोपरि्येत.न जुजवेव ¡व { माला जायाचेमुखासौ 
नफष्ानासी पगडीव्रदल भादूचारा आदे याप्रले द्याचीदी मर्जी जजायाची नादी 
व्दुआददखानाची मर्जी माषे की आप्त दोनानी अजरे. दोधातून जोच 
रला जाईल ते सरकारकरिफायत आदे पटावे काये हेते वडिटी मीर्बादप्र 
ठविञे ते वीर्थ्वरूप सादेवी ` सेवकाजवल पाठयि याश्चा दी माम््रस व 
स्वरूप खरेदास व देश्चाख भरीतरत उदिषाड वरचेवर सपाच्यार लिदीत जणे 
परवास राजी राणे की पडे वमची कारेगसे द्विषच पे व बजाऊन दाखवा 

1 भाम्दी काये वजाऊन दाखवनेञदेजो अदे तो प्रताप घन्ाचाच आदे 
"मसीजे चाकरी नाटी ते केटी तादी धन्प्राचाः एय मस्तकी आसलियास 
रेच होर श्रीमत पतप्रघान सखादेधास. वः थीपत तुकोजीदााक् व॒ पाीठ- 
दिवास पत्रे पाठवदटी मादेत व वडि्ी पहटून पदे रा करावी हूत..." 
ज्ञापना भीरमत वापू......नानाउ पत्र पाटविे अदि, -पावतील 

„ १२३ ये श्री | 
)स्काद् २९ | जिस्काद् २९ { 

रालश्रिया विराजीत-रानमान्य राजश्री `दामोदरपेत्त स्वामीने शेवेषी ` 
पो बालाजी जनार्दनः खां नमस्कार -विनती उपरी येथीक कुशल जाणून 

कय ` कुशल ̀  लिदीतः लावेः विशेषः वुम्दी छ ७ खवालचे एत्र पाटविे ते पावे 
वात्र वजिगची भेट जाटी आपे कडठील खुपीचे वर्तमान पुषे चहूत सूत 
भरीत दोते नजरेचा, खरेजाम भमाणिला दोता तो गुजरा. .-वगे याणी दस्त... 
7य महिते खिद्रूनपोराछ.२९...हूतःकाय.लिहिणं लोभः ससो दीजेदे 
वेनती | = 

< १२४ । श्रीवरद् 
जस्देज १२ ॥ भा ॥ | 

खो पुरुषोतम माहादेव करतानेक-सी -नधैस्कार विन॑वी उपर येथील क्षेम 
ग छ १९१ जिर्देन षा साडी नजीक फरखावाद पंधरा कोख जाणून स्वक्षेम 
ठेहावयास अज्ञा केटी पाहिजे विशेष इकडीर सविस्तर. बरत सौ विनती लि 
दरखी छ मज्कुरी सं्यारकाडी वजीर भपमचे उरियानवल अले बोलाविे 
मव्डा मोजन सोद्धन त्याची मे पेतटी दोन वीन घटका उमे राहिठे ब भम्दासी 
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गुह्यां बोचिडि तो पूर्वणीपन्नावरून कंडेल प्र [ ख्य ] गोष्ट बोल्ड की. जो करार: 
खरदारानी येरचलानासी केढा मदे तो खल दो ल्याचे उतर मम्ही; दिषलेकी.. , 
जलदीने अपणाकट्कन मलत - मट्याच अंतर किमपि होणार. नादी. अनवर `. 
कायम राखूल ठमचे बरे करावयास्तव श्रीमती व रा पा[ दी षदेवी. फते 
लाटी भसतां अंतर करीत नादी वेन्डा बोलिकि. की [ये |स्चखानास. सत्वरच 
ठम्हासमागमे मास्त करावयास जरनैडाच सागितले अदे दे भाषण जास्यावरः 
पण जो.मचकर छिदिला रोता तो शत केला व्याडपर...ङे-की लयाचे-. 

पोख्तगीवर भमची खातरजमा अहे येथे येक दोन. ..अहे पुढे ठेरेढ तेण . 
विस्तारे लिदहिता नये सविस्तर भेटीनेतर शत करू तात्पयं , पर्वणीपत्री टिदिले अहे ̀ , 
ते चिरजीव खडेरऊ दौल्तभाऊ वाचून दाखवील रा पादील्नावाषहीब्रृत . ` 

, करावे येक मनकूर यास्तव निरा त्यांस न लिहिले देच विनंती त्यांस दत कर 
णार अपण समर्थं अदेत [क् ग]पाकेटी पौ दश्चनलम होये तो षुदीनदे ` 
विनंती बजिराचे, . -पावेतो जाऊन तेथून स्वारीतूनच -अज्ञा घेऊन भपकले डरियास 
यावयास लगलों तो मारीं येरचखानाचा उेया होता तो -दोन दिवस .जलि,.कीं -. 
अमचे डरियास अला रोता यास्तव स्याचे डरियास गेषो तेये अनुपगीर बाराराव ` 

` पुरुषोतम जेरामही होते स्याख्ही ताकीद व लल्दीस्तव सुवाचे समक्ष. सागितले 
स्यानीदही मपे येकनिस्टतेचे वर्णन केठे व॒ नवाचाचे भेटीचा मजकृर. अर 
लालातो वर्छिोप्रो सागितला गोषावी येरचखानानी चौ दिवसाचा वायदा 
केखा अदे की रचो दिवात कादी न जले तर वम्दी मनासः येक `ते: 
सरदार छिदावे व. कृच करून जावे याप्रो -व्यार घटका तेये सरकार कामाची 
भाषणे जाखी येरचखान बोलला की ईस्वर्दछा अहे तर रा पाटीलसादेनाची 
याची येकदा मेर करून देतो जरनेलने्ी परवाणगी येरचखानास..अपणाक्डे . ` 
जावयाची दिधली अदे श्हणतात ममलात येद ते विनंवी छि श्रीचङक्पाक्रो. 
क्रपा केटी पो दशन घडे ते सुघडी दे विनंसी व्यार महिने जासूद न. मला 
छ १२ मादे नजङ्करी या बहिरजीबावा डरियासि येऊन दया केटी -युदेदी 
संघान सरकार उपयोगी रक्षून उर्वाचे मत्ते हों ते विनंवी लिहू कृपा केटी 
पी दे विनी 
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भा. इस मंड लीये ्रथमाला क. ६१ ̀ . 

हिगणे दप्तर १ ला-खंड 
सराल्यांच्या दिद्धी येथीख वकिडातीचा पत्रन्यबहार 

संादक~भी. ग. ह, खरे 
पु, १९०; क. तीन स्पये 

या पुस्तकांत योरे -त्राजीराव) बाव्डाजी बाजीराव, खदादिवराव-माऊ) 
रधुनाथराव, रिदेहोढकर व द्याचे ' दिवाण, महादेवभर रिगणे व स्याचेः चार् 
मुलगे इत्यादि पूर्वं पेशवादेतील अनेक प्र॒ल व्यक्तींवा पत्रन्यवदहार आला भपून 
तो तत्कालीन राजकारण समजण्याख भव्यत्त उपयुक्त आहे 

भा. इ, सं. मंडल सत्रीय भ्रथमाला क्र, ६७ 

महाराष्टातीर कादं । 
प्राचाच ताम्रपट् व शररढकख 
पंपादक-्. मो. गे. दीक्षित, -पीपपच्. डी. 

प. १३३, किः. दीन् स्पये 

या पुत्तङात इ. षनच्या ५-श्द् या शत्तकांतङे चार ताप्रपट वः सदा 
शिलङेख असून हीं र्वं साधने कांहीनाः कहीं नवीन माहिती पुरवीत अहित. 
मध्ययुगीन इतिहाशंतीर अनेक पुरयंवर या साघनांच्या योगान अमिन प्रक. 
पडत भि. 







भारत इतिद्ास संशोध भंडन्ट स्वीय प्रयम्य क. ५० 
~-------- 1 

श्रीमंत वावासहिव इचर्करंजीक्र स्मारक चथयाला ऋ, १, ` 

 हिगणे दक्र 
राख 
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भारत इतिक्षासं संशोधन मंडल स्वीय रथमा ऋ, ७० 

श्रीमत वावासाहेव् इचरककरजीकर स्मारक भ्रथमालस कर, १ 
^“ 

हिंगणे दफ्तर 
द्राह् 

सा41.१ 1 

< ५ ५ 9 

श्री. गणदा ररी खरे 
ुरेदर, मा. इ. स. मटर, पुर्ण 



9 [पि 

यादा चितामाणि-निधि, कैः द्. वि. आपटे समार मंड, 

|. श्रीमत सरदार चद्राजीराव आंगेरे व श्रीमत सरदार निवलकर् 
08 । 1 

यानां प्रस्कर कख्टछ = 

॥ = ५: 0 ~ । 1 

 आंगरेकाटीन अष्टागर 
९ संषादक ` | 

ष र ऋ. पिं अच्सकर, -अलीवाग | | 

या अथात पिम किनाच्यावर्शील सागरी यद्ध, राजनैतिक इतिहास, 
सामाजक. घडामाञ इ मृहु(निय भरपूर मप्राहता ववचक्ते 

~ ` ~. प्रस्तावनेसह प्रथमच पुटं येत आहे. किं. रु. ५ 

मडन्सचे. .समासदास `४-८- 

प्रती सपादकाकड अङीबाग यथ् 

अगर् ` 

_ भाः इ. स. मडन्टात सतत 

` मद्रकः-ज. ग. जोज्ञी, जनादन सदाशिव लि. चः प्रेस, ३९४ सदाशिव पूर्णे. २. 

पञाशकः-श्री, चि ग करम-चिटणीस-भा. द. स. मंबठ, पणें २, : ` 
॥॥ 



[+य (म ४ ति [न 

श्रीयन्त के. वावासादेव घोरपड 

इचरकरजीकर 





प्रस्तावना 
दिगणे दफतरास्या पहिस्या खंडाचे प्रस्तावनेत यांवील बरीच पत्रे कोटर 

षह व का तद्दे निवड करून माणिलीं ते छिहिरं आदे. तदनतर श्री, पा, 
„ ऊक भय्याखदिष दिंगणे यानीं आणखी का नवीन कागद खापडले असून 
पावयां येण्याविषयीं कढविस्यावरून इ. १९४७ च्या लानेव्रारी मदहिन्याचे 
वस्व्या आरवड्यात मी तिषन्यानें चादोरीस गेलो आणि चार दिव कागदपत्न 
दून सुमारे एक हजार कागद् समधिक अभ्द्रा्ठाखा्टीं यें घेऊन आल. ने 
क उत्पन्नाविषयीचे कागद यांच्या दष्टीन महत्वाचे असल्याने सुरक्षित रदावे 
{णून लकंडी किंवा घात्च्या नठकांड्यत घाद्न ठेवीत. अर्ची कांहीं नलकांडीं 
व्याने खापडस्याप्रुठे शरी, दिगण यांनीं मल बोलाविर, स्याप्रमाणं सुमारे वीष्च 
ठकाञ्यातील २५०।३०० फां व मराठी कागद मीं तपास्ठे, त्योतीर कर्द 
ईगण्याचें पूर्ववत्त समजण्याख उपयोगी अत. सामान्य इतिदासाख उपकारक 
मसे कागद स्यात फारसे भाटटके नार्हीत, परु या वेढीं श्री. भस्याघादेन 
वरील सापत्या वाञ्यांत रहात होते, व्यानीं तिख्न्या मजत्याचरील कागदपत्र 
हण्याविषयीं सुचविले. दुखन्या खेपेख चादोरीष गेलो अस्तां या मनद्यावरचे 
गद मी चाकले होते. पण दरम्यानच्या कात करं जुन कागद नव्याने तें 
प्रक्ठे गे, दे कागद दोन दिव तपासस्यावर विरोष काही शांपडतत नाहीं 
हणून मी, श्री, मस्याखादेन आपल्या स्वभावास अनुखल्न तेथे रादण्याचा 
्र्दिक आग्रह् करोत अष्तांदी, तिरे दिवशी दुपारी परततण्याचें ठरविक, पण त्या 
दिवशी उवडबर वाजणारी जमीन तिजवरीकछ अङग व केरकचरा नाजुञ्च करून 
कागदंच्या आने उचकली. ° तेष्दां भिजव्यानें कमीजास्त प्रमाणात माकरीप्रमार्णे 
रकजीव वनचेल्या कागदांची करीं पुडकी खरोखरच आटनर्खी. पेकीं यग्दीं 
निकामी स्रालेटीं तेथेच ठेविरीं व स्यात्रून योडेसे तरौ कागद सोडवून काटतां 
येतीर अश्ची .आया वाटी तीं येयं मडल्ाकडे घेऊन आल. 

येथे आस्यानेतस्चं पिरे काम म्हणजे माकरी बनरेस्या पुडक्यांतून 
कां कागद हातीं लागतात कीं कायते पहाणे ह होत. मी अनेकरंच्या तह्न 
वाफेचया योगाने कागद् सुट करतां येतात यसे टेक दोतते, ग्हणुन मयम वाफेचा 
प्रयोग करुन पादिखा. मला व्वा प्रयोगाच तेत्र मादीत नब्दते म्हणा किंवा तो 
प्रयोग निसगेचःच अशक्य म्हणून म्हणा; पण मी कफेव्या साह्याम कागद 
सोडवं शकलो नाही, गाफेवर कामद् घरला तर काहीसा नरम होतो. पण एकतर 
दोन कागद् विलग होण्याइतका नरमपणा येत नाही, शिवाय वाफेवरून नाजूच 
करताच बाफेच्या भागिकं उष्णतेर्ने कागद तात्काढ कंडकं वनतो, यामुटे कागदं 
निराठे करणे शक्य शहोत नाही, यापेक्षां माद्री पद्धति अधिकं परिणामकारक 
मादे असें आटर्छर्टे, सी कागदांच्या चवडीभोवतीं एक पात्तछ परंतु जलश्चोषक 
येद गुंडाद्धून त्यावर चजचत्रीत ओं फडके गुडानतु. मग फडक्याखकट ती 



= 
चवेड काही तोख दानालार्टी ठेवतो. यामं कागद दमट नून उकषठतां येतात 8 
उकलण्याची किंवा पुष्कं वेक चाल्टी. तसै ते वाढत नवल्यंनिं प्रयौग ̀  यसं 
रोतो. या पद्धतीने मी पूर्वी पुष्कड कागद व पोध्यापाे विलग केलीं सारेत, यं 
वेलींदी कारी कागद वा पद्धतीर्नेच हातीं लगे, पण ` पुष्क पूर्णपणे एकल 

सरस्यामुन सुग्डे नाहीत. अर्थात् तेवल्या कागदांष इतिदााभ्यासी अंतरतः 
या कागदात जयपूर-मराठे संवंघावर प्रकाश्च पाडणारे बरेच कागद अशते 
असा मञ्चा तकं अहि, याशं हानी विरेषच क्यारी अदि. परण दृढया. 
शिवाय गघ्यंततर नारी, । 

यापुदीक काम् श्टणजे नकलण्याचे, ह मुख्यतः मलाच करावे लागटे, पष 

यावन नकटण्याजोये मराठी कागद् संल्येने फार न्दते, यामु नकल काम 
लवकरच आवरर, 

पुढील काम तारो ठरविण्याचें. दैः काम जितके मदाच तितरकेच- 
जिकिरीचं महे, वाची योडीश्ची कल्पना मी परस्या खंडाच्या प्रस्ताबरनेत दिर 
अदि. व्यक्तिः माजी या कार्मात पुष्क प्रगति स्ञाखी, शकावलीच्या स्वसूपा्या ̀  
पुष्कठ त्ारखा मीं एकतर केल्या. पुष्कठ मृत्युतिथीदी एकव नमविव्या, प, 

प्रकारनाच्या घादैमुर्टे सभ्यासुच्या उपयोगस्य स्या येये देणे सक्षय क्चाटे नादा.. 
प 
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` नादहीतर व्या सम्यादूना मजत्रमाणेच उपयोगी पडय्या अव्या. .. 
` याच दप्तराच्या परिस्या खंडांत केवठ पूर्वयेशचवार्दतील २१९ पत्र प्रषिदध. 

केली सदित, पण अनवधान व अनभ्यास याष्ुदे व्या काटोदील की परै याः 
खंडि घालावयाचीं राहिली, ती, नव्याने मिगकेलीं पण पूर्वपेशचवार्टृतील काटी. 
उत्तर पेश्चवाईतील आणि च्यापधघील अघवट काठनिर्देावरून तारला निधि 
करतां येत नादीत, अशीं खव प्रे (१२५) यो खंडांत समाविश केटी मदिन् 
बापूजी मदददेवाचीं कही प्च अशीं मित की,तींया दोन खंडति खमाविषटः 
व्हावा पा्विजेत, पण अक्षर अतिशय दुर्बोध यस्यामु स्या पत्रास्वा नकडा । 

करण्यात फरार वेढ जातो, याग्रकं वापूजी महादेवाचीं कांही पत्र मभूत त्थीत 

राहिली मादेत. पहिल्या खंडाच्वा प्रस्तावनेत मी टि मदि को, या दुरन्पा 

खात २५०}३०० पत्राचा समावेश दई, पण काही पत्रे वर खांमितस्याप्रमापं 
अजन नकलावयाचीं आदत्त, उलट हा खंड सुमारे १२५ पानाच्च फदिविः 

याचा उरस्या मदमाचं चाढीस प्राच्या नकला तयार अषूल तीया 

धारुण्याजोगीं होती तरौ त्ाडूठ ठेविटी, शिवाय भराठे-षग्रन दप्रमिरधकारर्िम, 

मरादी व पार्या पत्र देत तीं वेगीच, या सर्वच तिखन्या लाति खमात 

केन तेोद्ी यथावकास प्रकारित दर. क 

या खेडांत वयाच्या तारखा ठरवितां माल्या नाहीत सशी २५ पन 

असुनं स्यांविषयीं दोन शब्द् लिदिणें भावस्यक अहि. कोगर्तेधी युर एवा 

पत्र वेवं तरी व्यती, निष्ट व कायेकारी व्यक्तीपेकी परक फिवा भरि 



५) 
य॒क्तीचि मध्युदिन आपणांस ` ठाऊकं अख्णे शक्य मदे. पण तेवल्यान प्रायः 

हीच दोण्याखारते नांदी. उ. नजीचखानाची मस्युतिथि १७७० अक्टोबर २८ 

छिवा-३१ होती येवं ..समजद्थारने ज्या पररा नजीबरखानाच्या दार्चाली. 

वरस्या अदित घ्या  पतरांचा काल कषा ठरणार १ स्वाखा्टीं स्या, हाटचाठी केष्डा 

्षास्या तें इतर पुराव्याच्या खाह्यानँ ठरविरे पाहिजे, तो पुरावा मला मन्या 

सवडीने श्ञाठेद्या अभ्यासांत नीट आटवेना, ग्हणुन केव अंदाजी तारखा न. 

देतां पत्र तशीच छापे मला प्र॑शस्त. वाय्डे.. मभ्यासक, स्वतःच्या कल्पनेप्रमार्णे 

त्यांच्या तारखा ववं शकदील किंवा , अधिक सवृड सापटन मला उसवितां 

आद्या. तर मीच बसवून पुरंदरे .दप्तर पहिव्यां खडाच्या दुरुस्त तारखा प्रकाशित 

केसा तशा प्रसिद्ध करीन, 
या खडत आच्या पर्चाचं वर्गीकरण अस-- 

गोपालराव गणेश्च २२ .. सवाई जय्धिंघ १,२ 
गोविंद तमाजी व धमेराव तमाजी ५;. दिंगणे~गोविंद पुरषोत्तम ११२. 

८,१८,२४-२३०,३५ .. ~ ` ¦ दामोदर महादेव ९,१२-१५ 
गगाघर यशवत चद्वचूड ̀  ४४११७ -देवराव महादेव ७२, ८५ : 
चितोकृष्णण्डं .. -पुरुषोत्तम महादेव २०,५३, .. 
जपाजी शिंदे ३१,२३६ ` ७९,८०,८७,८८,१२४ 
-नाना .फडणीस ९६,१२३ ., "~ . -वापूजी महादेवः १०, ११, 
| पेशवे-माघेवराव बाढ ४८.५८.६३, १७,१९,२१,२३,३९-४१, ` 

` ` ७३,७७,८२,८३ 
~ रधुनाथराव "३२,३३,४७,५ १, 

` ५२,५५.५ ९.६ ०,६४,६५.६८ . 
... ६९११०२,१०८,९१८ १ 

-' सवाई माधघवरयाव ९०.९५ 
य॒श्चवेतत बावराव ३७,३८ 
रामचद्र रणेश उ विसा कृष्ण 

७१.८१. ` 
सेकीण. ३,४,६.१६.,८६.८९.९२.६४, ` 

९७११२२१ 
सखारामनापू २४ 

जेय स्पष्ट निदे नाही 
लक्षात येईटच, 

` पद्िस्या खडाच्या परस्तावर्देत एेतिदासिक 
प, ८ वर मीं केडा -आदे 

15 भूड़ नाहीत, शिवाय मो 

४५१४६१५ ०; ५४१६ १७० |. 
७४.७८. १९३ ११०,११९ 

चकर व न्तलग,४२,४२,४९.५७. ` . 

६२, ६६, ६७;७६;७६्; ८४; ९९५ 
९८, १००; १०१; १०४९१०६, 
९१०९१११, ११३११९५; १२२ .. 

` ~ होठकर-ठुकोजी. ९३ 
--नर्हारराव ७,५६.१०७ 

„` ~: . ११६९१२० ५ | 
. ~-यरावतरावं *९९ । 

व्याच वगाकरण ..अंदाजी अददि ई वाचकाच्या र 

विवेचन. का -नादीं याचा खुटाखा , 
व्यत् वगिलेले फार्घा-मराटी कागद मजूल"माञ्ने -दातीं 

ढी विवेचनात्मक प्रस्तावना ठिहिण्याइतर्क खवड मल ` 
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चवड कांहीं तो दबाखाटीं ठेवतो. यापर कागद -दमट वनून उकल्तां येतात व 
उकलण्याची क्रिया पुष्कठं वेढ चार्ली. तरी ते वाढत नस्यं ` प्रयौग ̀  यद्चस्वी 
होतो. या पद्धतीने मी पूर्वी पुष्कठ कागद व पोथ्यापानें विल्य-केलीं अदत यां 
वेर्गीदी कांहीं कागद या. पद्धतीनैच हातीं लागे. पण पुष्कल पूर्णपणे .एकलीव 
क्ाव्यामुटं सुटटे नादी. अर्थात् तेवन्या कागद इतिहाषाभ्वासी अंतरे 
या कागदांत जयपूर-मराठे संवघावर प्रकाश पाडणारे बरेच कागद भावे 
असा. माश्चा तक भदे, याम्रुे हानी विरेषच श्चाटी अहि. पण हढददण्या 
शिवाय गध्यंतर ना 
। यापुदील काम म्हणजे नकटण्यार्चे, ह मृख्यतः मलाच करावे लागले, पण 

-यावेर्वीं नकटण्याजोगे मराठी कागद संख्येन फार नब्दते, यामु नकखंचें काम 
लवकरच आवरे, 

, पुटक काम तारा ठरविष्याचें, हः काम जिते महार्चे तितकेच 
जिकिरीचं आदे, याची योडीरी कल्यना मी पहिल्या खेडाच्या प्रस्तावर्नेत दिटी 
अदि, व्यक्तिशः माञ्ची या कामात पुष्कठ प्रगति साठी, शकावलीच्या स्वरूपा्च्या 
पुष्कठ तारखा मी एकत्र केट्या. पुष्कृढ म॒त्युतिथीदी एकव नमविस्या, पण 
प्रकारानाच्या घाईैम॒ठे अभ्यासंच्या उपयोगाषाटीं व्या येये देर्णे दक्य श्चाठं नादी 

` नादहीततर व्या अध्यातना मजप्रमार्णेच उपयोगी पडव्या अख्लया, 
याच दप्तरास्या पटिस्या खेढांत केवढ पूर्वपेशवारईतील २१९ प्र प्रसिद्ध ` 

केटी आदत. पण अनवधान व मनभ्याख याध व्या काटातीट काहीपत्रैल्यां 

खडांत घालावयान्वीं राहिर्खी, तीं, नव्यार्ने मिनेट पण पूर्वपेडावाहृवीछ काही, 
उत्तर पेश्चवार्दतील आणि ज्यापरधीह मर्धवट कालनिर्दशावरून तरला निशधित 
करतां येत नादी, यश्चीं खर्वं पत्रे (१२५) यौ खंडात समाविष्ट केटी महित, , 
नापूजी महादेवाचीं काही प्रे अशीं अद्देत की;रतीया दोन खेडति समाविष्ट 
व्दावयासख पाहिजेत, पण यक्षरं अतिश्चय दुर्बोध अषल्यामुके स्वा प्नाच्या नकं . 
करण्यांत फर् वेध जातो, यामु वापूजी महादेवा्चीं काद पत्र भनु त्थी 
रादिर्टी आदित, पदित्या खंडाच्या प्रस्ताचर्नेत मी टिदिटै यदि कीया दुषठन्था : 
सखडांत २५०।३०० प्राचा -उम।वेश्च होईल. पण कादं पत्रे वर सांगितस्याप्रमार्णे 

अजन नकखावयाचीं भरेत, उच्ट हा खंड सुपार १२५ पानांचाच कटवि 

याचा ठरस्यामुटे मदमासें चादटीख पच्या नकला तयार असून तीया लषति 

ध्रारण्याजोगीं श्ेती तसो चाज ठेविी, शिवाय मराठे ध्प्रामपकारीतीर 

मराठी व पार्घी प्र भारेत तीं वेग्लीच. या र्वाचा तिषन्या खात समावेश. 

होऊन तोही ययावङाद्य प्रकारित दोहलः | 
या खात स्याच्या तारा ठरवितां आल्या नादीत यक्षीं २५ पत्र छापिर्छी. 

असून स्यांविपयी दोन शब्द् ठिहिणें मावद्यक अदि. फोणर्तेटौ उने रेविद्यदिक 

पन्न पेते तरी स्यातीक निर्दिष्ट व कार्यकारी व्यक्तीपरफीषएक शिवा अविक 



[ ३} 

स्यक्तीचे मध्युदिने मापण टाऊफ ससणें श्य मदि, पण तेव्ठयानि प्रायः 
कोटी एोण्याखारस नारी. उ, नजीचखानानी मध्युतिधि १८७० सयारकरोत्रर् २८ 
सि ३२ टोती येवदं समल्स्प्ामे स्या प्रांत नजीच्खानाच्या पट्टी 
दर्भिस्या अद्धित या पघाचा कार खा टरणार १ स्यासार्टीस्या टदारनादयी कष्टां 
ज्लास्यातें इतर पुराव्याच्या ख्याते टरविर पालि, तो पराया मला मास्य 
खवडीनि क्षादेत्या अभ्याषांत नीट आदटेना, प्णून के दाजी तारछ्लान 
देतां परम तक्षीच छापे मल प्र्तस्त वाट, अभ्प्रारफ स्वतःस्या कस्पनेवरमार्णे 
त्यांच्या तारखा उवं शक्पील छिव यधिक सवद्ध सापद्रुन मला दसदितां 

आस्या तर मीच चसवून पुरंदरे दप्तर पदिस्या खद्ाच्या दुरस्ततास्सा प्रकारिति 
केस्या तश्चा प्रहिद्ध फरीन, | 

या सेहत याख्या पत्राचं वर्गक्षिरण अस-- 

गोपाठढराव रणेक्च २२ सवाद् लयरधिप्र १,२ 
गोविंद ताजी ब धर्मराव तपाली ५, रदिगणे-मोयिंद पुर्ोत्तम ११२ 

<; १८,२४-३०३३५ -दासादर् पदादेव ९,१२-१५ 
गेगाघर यश्चचंत चेद्रचुड ४४,११७ -देवराव मादेव ७२, ८५ 
चितो कृष्ण ४४ ~-पुरपरो्तम महादेव २०,५३, 
जगप्राजी शिंदे ३१,३६  ७९,८०८७१८८१२४ 
नाना फडणीस ९६,१२२३ । -त्रापूजी मादेव १० ११, 
पेशवे-माघवराच वाठ ४८,५८,६३, १७,१९,२ १,२२३,३९-४१, 

७३,७७,८२.८३ 
- रघुनायराव ३२,२३२,४७५ १; 

५२.५५.१५ ९१६०१६४, ६५६८ 
६९,१०२,१०८, ११८ १ 

~ सवाई माघवराव ९०,९५ = 
यशवंत वाचूराव ३७,३द् 
रामचद्र गणे व दिष्ाजकनद्ण 

४५१४६१५ ०, ५४५६ १३७०३ 

७४,७८, १०३,११०,११९ 
चाकर व नाततछग ४२;४२,४९,५७, 

६२) ६६) ६७१७५१७६; ८४३ ९१; 
९८, १००, १०१, १०४-१०६; 
१०९,१११, ११२३-११५, २२२ 

होठकर~-दठ॒क्नोजी ९३ 
७९,८१ 

संकीण ३,४,६, १६८६८ ९३९२१९४ 
-मर्हाररयाव ७,५६,१.०७) 

` ११६;१२० 

९७११२२१ -यराव्तराव ९९ 
सखारामवापू ३४ 

` जेथे स्पष्ट निर्देश नार्ही स्वांचं वगाकरण . अदाजी ह वाचकांच्या 
लक्षांत येदेलच, ॥ 

पदिस्या खडाव्या प्रस्तावनैत एतिहासिक विवेचन कां नादी याचा खुल 
प, ८ वर मीं केला -आदे. स्यात वर्णे फार्सी- मराठी कागद अजून"मा्ने दातीं 
साडे नार्ीत. शिवाय मोटी विवेचनात्मक भरस्तायना छिहिण्याइतकी सवड मला 



` उवारच्वा कारकिर्दति स्याच्याच वलनां मराव्यार 

- सेस्यानातीष्ट खालिम्रामपुरा च 

स्यात मदहादेवमराचे 

-निकफृ योग्यं दोतेः अद्या 

1 ए प न्नर 

"0 ञानं = अ द चद स्य ईच करय सरल, यामल य 
1 १73 कक 

न्दरं ददन त्ज वलचन उ खस्य सं नाके, एहिस्या तडप्रमा 
ण्न व् { क क ' 1 ॥, षा ध 

द नल च च्रे दतै उतर कारणम त्थी १ 

नदन. दय डय उन्न रेउच्डःर ङंड ठरव्वार दोषी ढी संद 2 स 

(-; 

न यः न्दर चडद् यत्तादना नयी तरी -महादेकभराचय 
चठ = == = = तड रेदं चार चन्दात नमृह्ध करतो, पहिध्य 
‰~ 1 3) कः न > ०५ स - भ्य 

0 ५, ~ -नव्याचा य (4 युचि 

न्दद् यः उदन्त = ~र ड र व व तील 
धट. ~= =-= = ट जलन उछान सट भि, पण प्रुत खडा ई: + =+ न: =} € ~ २ 

2. = दन्न नलद परथ पश उम् सानमयाचा निपणतू अथात्र 
५ क, तदु "४ दर: 4 ~ ~ ५ २, + ~ = 

चर. दसः दु द ल ४ त या दो; 
--- स, क न्नुः दः माड दसवें दिप 
व्य = ‰ अर्य यतं = = खा उघन्न भार 

र ~ ~ ~~ ददिष कत ६ 
पदर चन्दर राड दे दिम सदः र १ ध ध \ वोट भसत 

यदुः कद इन्यन हट यङ सखम ६१ | = ८ "रे ष विधं २!जकार 
[५ = राडपरो रीत्त वि 

दत्य नड दत्रः <== उ घय ९ 4४ {१९ ९: 2 4 ₹ +! < } = | ‰{८2;< ५५. ५ रिंग 

9 | = [ एरर रद सर्र ङ थोरस्या ज 

खर चनदन दिरततत्वं, हिगम्वा्दः सू स्स मोदा ठीथपुरोरीत होत = रं म ~ ९ 

पादन चयषूरव्या यलवराच्याचा नःरिक-ेदावचा (६, ९६२ 
स्रावस्य लयङिगाच्य हि. १९३५ रायन १९१ ई ९41 २. = रस्व्य चयाद्या (इ. \५५९ ही पिठत दों यि 
> (क ~ 2 ~न द्ष् (४ ह पमि २८ \ च्या परवान्याग्मा्े, २९ रव्या ४९ य यि पवः 

षि १०२७ मध्य॑ रस्एरच्या माद्धदर उपास्या षह र ०२ 

देणे 
नरन्या वीजगरेः 

दण अगदीं च्य आदं. योरला लयम = कारङ्दति ५ 

# 
५ दाचि. पूरवज 

साण शिवाजी विरुद्ध स्वतत्रतेने दक्षिणे दोता ठ्डा र | 
लयर्छिय याच संदेघ् अधिक टटावे असावे सदै उग्रपिमान 

मादीत अदि, जह्यणांख वरान देन आगरल्या राव्यात नेव्याचं . मपणाप् व | मदादेवमट क्रिंवा त्याचे वडील हेही निदान मधून तिव दान "क त त | टि द्ारत प्रवेध-.6 
याघ्चठं मदादेवमसचेद्ी मह वादके, सउवाई्या वेच मदि विर, 

गांव इजाव्यान क्त्वा इनाम म्दणून (गरी षु 

बे द्प्तराचून २५ वरं पाठी पने नकद प 
गौरवपर उद यदेत माणि महादेवभयन्य । गो 

विप्रं मरादी व फासीं कागदातूनजे नि ठ आदित . वयाब्डन् ती 
नेकीने, दिमतीनें व श 1 पश््यनीं 
मि पभा ते दिते 

अभिप्राय दामौदर मद्धादे पटीं कामे करी अ 

गेस्या उन्दाव्यांत येश्च 

अष लिदिरेव्याः एका पत्रा मचे बाप ^, 
गन्सानीं क्त केला अदि (हिद ११९१ 



निवेदन 
४ 

प्रस्त हिंगणे दसराचा इसरा खड श्रीमते तावा 
.स्मारक्मरयमाङंतील पिटं पुष्प म्दणूनं सादण्यांति चत 
इचलठ्करजीकर यांची सा. ३, सं. मडर्कावर बरीच 

. ` मेंडढालो अनेक प्रकारांनी साहाय्य दिलं दोतते, तेन्टी. श्रीम 
नतर इचलकरेजी येथे एक स्मारकखमिति स्थापन होऊन ल्या उमिपीनें पारितोषिक; 

` शिष्यवच्या, ग्रेथप्रकाशने इ, योजना आखू स्यापरमा्णे काही. अंमलीतहि 
` आणया, शरीमेतांचो पुण्यतियि दर्खारु भा. इ. खं, सेडटाने खाजरौ करावी 
मरी खमिवीतें इच्छा प्रदरित केस्यावरून पेडण्टानें तात्काक तिदय संमति दिरी.. 

` व तदनुसार मंडठ त कार्यं उत्छाहान् पार पाडीत अस्ते. गुदस्तां के, श्री. ताया 
` साहेब केढकर यांच्या अध्यक्षतेखालीं उपारम द्ास्यावेन्मीं भा. इ, सं, मेडठाच्या. 
, चिदणि्वानीं समिवीव्याःखाल्कांना यशी सुचना केटी कीं, श्रीमत्त बावासाहिगना 
, इतिहासाची फार आवड ही व नवीन अस्सल साधने बादेर या्वींतत- याब. 
 स्याना चढमनल वास्त असे. आल. मडव्छंत कितीतरी महस्वाचीं कागदपतरे पड्कन. 

_ .:खदेत व वीं सर्वं प्रसिद्ध करण्याचे सामथ्ये सडलाला नाही. -तेष्दा. समितीर्ने खच 
' दिव्या मंडल दरसाङ एके साघनग्रय पुण्यतिथीच्या दिवी प्रसिद्ध करीलवतो .. 
` श्रीमेत वावासादेवं . इचलकरंजीकर . स्मारक्य्रथ -म्दणून समजावा.. या योगान 
` श्रीमति चांगल अक्षय्य बाड्रयीन स्मारक होऊन. एेतिहासिक .खाघनांतहि नवी 
` . नवी मर्-पडत जार, दही सूचना तास्यासादेच केठकर यांना फार पसंत पडठी व 

- स्वांनीं समितीच्या चालकाना ची स्वीक।रण्याविषर्यीं ठगैच विनंतिहि केटी, तिचा 
. उपयोग होऊन प्रस्त॒तं खड पुं येतं आदे. याचेनीं तात्याखदिव केढकर आमन्यां 

- सुदेवानें इयात अस्ते तर त्यांना केवटे समाधान वाय्के असते | असो 

आतां या स्मारकम्रथमार्टतून - दस्खाल एकः याप्रमाणे मस््खाचें साधनर््थ 
` .: प्रसिद्धः होतः जातीर . यशी. सोय स्ारी' अदि, संडकाच्या स्वीयग्रंथमार्दैतून 
. व व्रैमासिकीतूनः नीं साघनें . प्रखिद्ध होतात; . व्वांच्या भरीला प्रसिद्धीचा एक ` 
` . नवीन मागे निघाला. याद मंडढाच्या. समासदांनाः भनेदच. वाटेल, हा 
„ मागे पादन दिद्याबदक मंडल ` स्मारकषयितीचं ऋणी ` यदि. इतर स्मारक. 

- -समिव्याना , तिने हा-मामं दाखवून , दिला आदे .व व्याचे- : अनुसरण शास्या 
कितीतरी ` अंघार्यात पडली . दतर प्रकाल येतील व मंहारा्राला- स्वच्छ. 
प्रकाश -देतील ॑ । 



६1. | 
मंडढाचे संशोध॑क भरी. गणपतरोव खरे यांनी संपादिर्ेस्या या खंडि जी 

१२५ पत्रे अहित तीं पदि्या खंडील २१९ प्राना. प्रकच गणता येतील... 
हिगणे दस्तरंतीढ पत्राचें महत्व किती अहि है पहिल्या खडावर जे विद्वान इति. ` 
द्।चक्ञानीं भभिप्राय व्यक्त केठे अदित त्यावरून कटेलच.. हा खंड फार षान 
काटावा लागला, व्याग . विकेचक प्रस्तावना, परिशिष्ट बैरे देऊन . चागला 
सजवितां माला नाही, प्रथमं स्मारकय्रंय म्हणून काही अस्सल फासीं पतर भाषात्तरा- , 
सहित देण्याचं योजिं होत; पण कीं मृद्रणाची खोय येथे हेज शकठी ` नाहीं 

 तेब्दां श्रीर्मतास्या पुण्यतिथीचा दिवस साघण्याढारठी प्रस्तुत संडाची घाईनेच तयारी 
करावी लगटी, श्री, खरे यानीं प्रस्तावनेत आश्वाहिद्याप्रमा्णे पुदील सेडांत या 
उणीवां मरून तिध॑तील असी उमेद -बाठगतों न 

। तीर्थोरध्याय व यांच्या वद्या इतिहाषसंयोधनाच्या कामं किरी उप. 
, युक्त अदित ह वारंवार मंडन्ाकट्न पटवन देण्यात येत अस्तेव भपस्य -- 

` वृावव्दी ब पूर्वजांचीं अस्वल दस्ताक्षरे ती्थोपाध्याय आपल्यास जेन्ां दाख. ` 
` वितात तेष्ां किती आनद् बातो याचे प्र्यतर प्रस्त निवेदकाला नुकतैच-अले, . 

` . मोगी यारव्या पिदीतील रघुनाथमट गणे्मट (क्वे ) यांचा शके ,१६४० ` ` 
श्रावण व्य १३२ सितीचा ठेखं क्षे च्यचकेश्वरीवे, मू. तय॑चकभट वामनमट. ` 

., फडके यानीं जेन्हां काद्रनं दाखविला.व भ्राम पचनदी सुखबास्त माडले भरातते . . 
` रजपरी” भसँ घराण्याचं मूढ ठिकाण मादी करून दि तेष्डां केवटा ज्ञानानंद 
` आला | हाच अनुभव पुष्कठांस आखा आहे, तेब्ां अशा रेतिदारिक पुरषांची 

हस्ताक्षर, वंशावन्डी, वास्तन्यत्थानें साणि काठनिदैशयं दाखविणाय्या तीर्योष- .. 
ध्यायांजवदछच्या बह्ला यापुद्ं सुरक्षित राहण्याची योग्य तजवीज करणे संशोधकः ` , 

` संस्थाना व खरकारलाहि आवश्यक क्षे आदे, भसे म्दरस्यास चूक होणार नार्ही.. ` 
या वद्या आतां फार जीणे नास्या असून वांरण्यांमध्यै व्यवस्थित रादा नाहीत, - 
व्ये्ङेश्वरीं गयरातून अशा वह्यांच्या पानांचे तुकडे पाहिले तेन्दां वाईट बा्टे, ` ` 

असो. मायक्रोफिल्मच्या साहाय्यं कांहीं पाने तरी चिरंजीव करणें प्रप्त आई . ` 
दिर्स्थरिकर रेकाडछ कमिशनने याचा स्वरित विचार करणं कत्तव्य महे ॥ 

येथे याप्रमाणे तीर्थो पाध्यायांचा उष्छेख करण्याचें कारण महादेवभट हिंगणे ` 
व त्याचे पूर्वज तीर्थोपाध्याय अस्याने स्यांचा निकट सवं रजपूत राजायं फार | 
पूवीं आला. जानम ईिंगणे हा मिश्च राज्ञा जयसिंग याचा नारिक-गोदावरीचा 
तीर्थौपाध्यायं असून स्याला खाटीना २५ रुपये वर्षाखन मिढत होतें अश्ची मौहिवी 
या संमरहातील १-२ या प्नांवरून मिटते. म्हणजे शिवानी मदहारानाच्याहि पूवा 
मिद्ची राजसीं महारष्ट-तीर्थोपाध्यायांचा सेध येऊन प्याची परिणति दे तीथा" , 

पाध्याय जयपूरच्या दरत्ारीं वकील शेण्यातः लाटी, द -नन्यनिच वान्ून तीया- | 

ध्यायाबहुक आज अजीनात नष्ट ञ्चेली आद्राची भावना पुन्हा सजेल अतं 



[५७ 
सतै, .पुरोहितांचे प्रधान ्राटेडे आदेत. तेव्हां हिंगण्याछारख्या तीं पाध्या्यांचे 

, दूरवर पोचणारे हात स्वराञ्याची घडी बसविण्याच्या कामीं उपयोगी प्रडतात, असे 
इतिदहासन्ञानीं मातां ओढसछे पाजि व तीर्थोपाध्यायांकडील वंखनामावटी | 

- लक्ष्यत घेतव्या -पादिजेत. ; 1 
¢ 

, या सृग्रहात कदी डिंगर भवेतीर पत्रे आदत स्यांचा माषाभ्यासकाना 
कांहीं उपयोग ` रोल. मरास्यांच्या इतिहासावर प्रकाश पाडणारीं इतर भरतीय 
भाषातीर साधने त्यांनीं नमवून पु कीं पाहिजेत. . आन द्िंदी-दहिदुस्यानीचा 
अभ्याख महारष्टंत दोत आदे, त्याचं फठ या रीतीने तरी पदरात पडार्व, 

इतिदासक्लानीं पटिव्या खडाप्रमार्णेच याहि खडाचा परामषं वेऊन संपाद. 

काला व मडडाखा अञ्चा प्रकाशनावच्या.कामीं उत्ते्नन दार्व, अरी विनती कलन 
 , ईद निवेदन संपविर्तो. . | ि 

मागैशीषै श॒ ११ ` : . `  -चितामण गणे कव 
शके १८६९ - 4 3 9 चिरणीष, भा, इ, सं, मंड 
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७ २ गे | ०, 

७. . ११. जानेवारी १५५१ ` १७५१ नानेवारी ̀ ` 

स .. , स्र १७... 

2 4९ = माघोषिग  : _ -माधोषिगाष . , 

¦ श्रे. , ..€& `. मटावे पडावे . 

१५... ३४ | ` भाजन भाऊ 

4. ~. श्री ~ +  श्रीङ्रष्ण ` 

` ५६ १८ ` रखर ३० गाने (न 

, ७६ ४ सफर ७ - सफर ८ । 

८६ १३ यद्ध ९  खद्ध ९ सोमवार 

` -* ०८ ४ 

| संशचेप, खटति 
द्, = इखवी सन मो, जा, = मोकनी जागा] शि, = रिका 

नि, = निरक हस्ताक्षर | ठे, = ठेवा घ, = षट्कोनी 

फा. = फासीं | छ. = द्व वतुखी सं. = संवत् न 

च, = वदामी आकारचा | वा, = वाटोन्ा घु, = सुहूर खन, चमार 

छ. = क हिंहू-दिगणे दपर खड ' 
मो. = मोतंव 

, _ पत्राच्या मूल पाठात अधि 

हं दविण्यासाटी 4 } दा कं बाप्रला आदे, . । न, 

पैवस्तीचा शेरा पत्राच्या गौत क्षीव नतो, पण काटकषठरीषा्ी ॥ 

काह ठिकाणी तो पत्नाच्या शेवटच्या जद्ीत क्सविला भा. ` ~ 

सूचीम्ये ज्वांपुर्दे २९ हा भाकडा असेल ते चव्द पु, २८ वरी ठे, ३०. 

मर््येदी पावे आणि ज्यां पु्दे ३० दा आकडा अदि वे प. ३० वरील ठे, २०. 

म्ये प्व. घाडमुके दोन ठेखांवर ३० दा एकच भाकडा पडला आददे. . । 

सूचीमध्यं सानुस्वार यण्द तत्छम निरनुस्वार शन्दांखा्टीच दाते आदित, 

जसे कपठाण खाटीच. कंपनी. 

क भसलेटीं अक्षरे, खन्द; मजकूर गाढा ` 



9 _ २ रर 

टिंगणे दफ्तर २ रा खंड 
,.१ सं, १७९२ भीरापजी श." १६५७ स्म्य ३ 
प्राषाद वद्य ३०५ 1 इ. १७३५ जूत ५ 

खदी सेरस्य॑घजी । 

[ वा, फा. दि. | ध्रीमदाराजाविरानं सवेद जवश्िव दन्न परान 

विशनरधिघ ११३५ सनई ५ । 

सिधिश्री मद्रानाधिराल महराज श्रीषवार् अस्यमसी दव्रच्नात 

अपरं चि अगे वीरयप्नीष्त नासिक गोदावरका मवारिक प्राम सष्राना 
वैकुय्वासीजी श्री [मो. जा.# ] जी करार ता. ११ स्वान सन १०३५ नाय 
लानभट मांडगनके व पदमनाथ व विनायकं वेदाः महदेवमरका वाभणकै 
मुकरर छो षो जांनमटका भाद् वितमणिक जवा वेया नारायण काटुणकर् 

अ इजुरि याय अरज पौदचाई जौ जांनभट वगैरह भोलादि नरी सो विरति 
सारा मौनै मुकरर करीरे तीपरि प्रवानु अमल ल करर ता. १६२. सानी 
सन. १११३ को नोय अनत वेया नायवण फदणकरफे द्वो दौ रो प्रवा 
भक्टदेव गोन्येदभेट दीगणाका वा ल्छिमण वावदेवक्रा अनेतका पोता ठे द्रि 
भाय अर पौह्वाई जो अनंत वा गोव्यंद वा वावदेव ती पूवा प्रवातं मदि 
नाय कराय दीजेरं बासेते वीरयगरोहताई नासिक गोदावरीकी महदेव गो्येदफा 
वा ल्छिमण वावदेवक्रा वगेरह आओलादि यनंतकनि मूकरर पुरमाद् छ भर लान- 
भट बरेरहकी जलादि कोड- दोय अर प्रोदताद्रको प्रवाने वाक्त टय तो तीरथ 

प्रहत वैखक ऊ ईकी परौदतांईं नांमनजुर विवी भाषाद जदिऽऽ (३०) संवत् १७९२ 
[ पाठीवरओ ] 

 [ वा. फा. शि |... 
. णि महम्मद नकल छिपी वाके नरायणदास 
बादश्चाद गाली [ मते तीन हरे] वाकीनघारा दीवान 

 के..२ सं. १७९३ श्रीरंमजी श. १६५९ वैशाख वद्य ११ 
सं. १७९४ च्येष्ठ व्य ११ † बडा जेस्येवजी { द्र, १७२३७ मे .१४ 

(के. १ प्रो शि. |] 
श्रीरपि ` सदी 

| सिधिश्री. महाराजापिराज मक्षराना श्रीखवाईं जेस्येषजी देववचनात कमेवी 
: श्रगनां मविरिका दिस्ये सुप्रहाद् वंच्या भप्रे चि वावति युन्यवरषासण बागीनां 
\. सपया २५ ) वे महादेव गोव्यंदका पद्माकरका पोता बांग्दण महाराष्ट तीरथप्रोहित 
: १ हा काल संवत् चेत्रादि व महिने पूर्णिमांत घरून काटल. आदे 
¦ २ येथील संवतण्या -जोड उदेखावरून हा चेत्रादि धरला पाहिजे असें दिसते 



२: . : -मा..इ. सं. संडन् खीयःअंथमाला क्र. ७० 

नासक गोदावंरीजीकानेः जो या पुन्यवरपाखण नाई, नानमरकै. खालिनां वेकष्र 
वेनुकखान रुपया. ५० ) बुवाकिक प्रवि महाराजा वेकुटवालीजी री [ मो. ना. #] 
जीका करार ता. ७ जुमादटिखानी सं. १०५५ संवत १७०३ का सौपवै खो 
सो -कालवपि हवो भव वास्त महादेवके अरज. पेची वीणं फुरमातरां छा मतव्छव 

- + प्रवानाका खों वाकिफ .होय बरषासणका साटीनां. रुपया प्चीस वेकषूर वेनुकान 
', नाय महादेवके 'इवतक भादवा घुदि. ३. संवत ` १७९४ खौं वहार जायि तैह्वीट 

` ` -पोतदार प्रगर्ना यविरिकासो. देवो .कीज्यो यर प्रतवरष नवौ प्रवानो मति मांग्य 
` ज्यो दही -प्रवानाशौं हिखावमे मजरा होना सान्ठीना रुपया २५) [ मो. जा. #] 
* " भक्ररा.तनषाह वेरषाण इसतक मिती भादवा इदि संवत् १७९४सों 

` वंडाठः नाणि तैहवीव्छ पोतद।र प्रगनाँ.अविरिकासौ देवो कीज्यों साटीनां वेकसूर 
वेनुक्वानां सपया पचीस २५) न 

। [ पाठीवरभ |] 
ादिदाख्ति दाचिढ. वाके करार मिती जेठ वदि ९ वत १७९४ ` 

साठ संवत १७९३२ वरिखठि नराचणदाख किरपाराम दिवान व िदाछचेद 
वौकानेकीसख अत्र डोढ पुन्यवरघासण वे महादेव गोव्यंदका. वदमाकरका ` पोता 
परषोतमका पडपोता नांनमट्का सखडपोता बाम्दण महाराष्ट तीरथप्रोहित नायक 
गोद्।वरीजीका जो आगे पुन्यबरषासण नाई जामिभर्कै साव्टीनां वेमूर वेनुकषान 
रुपया ५० } मुवाफिक प्रवाने वेकुटवासीजी श्री [ मो. ला. ] जी करार ता. ७ 
जंमादल्िखांनी सं. १०५५ संवत्,.१७०३ का खोपावैछोसो काढवसि हुवो भव 
वस्तिं महादेवके अरज पहोची हुक्म हुवा वरप्रासण खद्टीना स्पया पचीष 
इवतदाय मिती सादवा सदि ३ संवत १७९४ सोकरि प्रगनां आवैरिपरि तनषाद 
करि प्रोहसो चाहि्ये दिवान-खरकारका प्रवानां च्वि मितीं जेठ वदि ९ संवत 
१७९४ खाट संवतः १७९३ अरज मुकरर परोची. घंकररा. उदधीनां  वेकषुर 
वेनुकखान रुपया पचीस २५) .: 
म्टाफिक यादिदाखतिमे दरुषत रानां मायामट दिवानियां 
मिति जेट वदि १२१ संवत १७९४ खाठ संवत १७९३ मुकाम सराय पोजाकी 

[ वा. फा. शि. | [ वा. फा. कि. | [ वा. फा, रि. 
श्ीनरायनदास |` फिद्धी क्रिरपासाम [खनाघ] बन्द , ब्रिजेराम [खनाध्] ट 
महारानाधिराज । "6वाई = महारानाचिरान ववार `^ मष्टाराजाधिरान छाः 
लयसिन्ध [च पुटी जवहिन्ध [व पुटी होरा] जयखिन्ध [ व पुरी 
शेरा] रजु दफ्तर रजु दक क्रषामान दीवान शेरा] स्जु . दक 
नराणददास्र दीवान विञैराम मरस्तोफी ष्रि 
---दफच्रषाद.-..मेभा ॥ ८ ॥ । 
विषौ दिषो [असे कीन रोरेश] | 
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ठे, ३ । ॥। श्र श. १६६२ वाख वद्य 
वैशाख वय ५ सोप. । ॥ | ह् 

( 
६ ७० मे ५ 

श्रियासुह सदध्रावु चिः विजयीभव मारकं 
भाऊ साहि्रजी याप्रति 

` सदा श्चुभववितक भोलानाथ नागोजी कतानेक असीर्वाद् उपरि येघे 
यैष्ाष वदि ५ च॑द्रवार मुकाम मौखरी सुखकूग मसी भापुला सुखस्माचार 
सख्टेव टिदीत गेद्धे पाहिजे विशेष आपण गेस्यावर येगी कामकाज चिः, राजेश्री 
रावजीचे सागितव्याप्रमानै करीत रादिटौ मग प्षासीहून धौकल्सिंध भास्यावर 
यट कामकाज प्ररोटेचे,. दीया लाला परमतुषरवा पचमसिष वा धौ्टछिघ भन 

भगवान महे वा सद् दुवे पाची पंचाईूत गाऊर्गेगा प्ररीट कलन पग रावजीचे 
` समक्ष जमावंदौ करून तदसील केरी येथून तपसील्वार् कागद् खव रावेजीने वा 
घौकल्सिंघाने पाटविलेच असे त्याने सर्वं समाचार अवगत नाराच असेव 
यापुके पुटे स्वी येथील. खकीमी दोतीच इतक्यावर गारे पडले त्यामुणे जलाल्पूर 
वरह दौल्तपूर जुरा दौन तीन गांगात्त मघिक नुक्तान नात्म देवी छेष उपाय 
नादी त्याची पञ्च सेत्रेसि यादी पठ्विरीच भस्तिरु त्परावरून सर्वं ध्याना भाले 
असेल पग मी येथून चिः राजेश्री ताव्याचे ल्या श्री वरे्यवतसि गेलो जेष्ठ सुच 
११ तेभ -पादलो ल्य करून माखड वदि ५ स्वार जाटौ ते कनोजेख चि 

रजेश्री .आवाजीवसिवर दवेखी..-ल बटौ तेथेमी कार्विक सुध... .राहिले ` 
, -हवेखीचा वदोवस्त करौ. [ठ ]...मग रावजीने पत्र लिदिषे की येथील... 

घरौटेवै वंद भाई तुम्ही दवेटीत दौन मानते ठेऊन लवकर यनै मग.मी तेथून 
स्वार जाल्म ते मार्गश्वर वदि र कालपीषवरून मौखरोस मालो येथील धरोटेचे 
कामकाज षरीफेचे अग्दी सर्वं मिद्ून गाचगेना सर्वकेटा मग रावजीचे समक्ष 
जमावदी केटी तदसील करीत रादिटो माग चिः राजेश्री भवानं पन्च छिदि को 

र दतियाच जाऊन ऊटवासगट तेथून यावै ते कनोजेख लाऊन दवेलीत रान 
पौन शत रुपये षरचांख पाठविले अन लिदिटेकीजे काही `साहुकाराची वाकी 
रादील लाची वाट करून लवकर रेने मग अम्ही येथून पोष सुद १४ स्वार 

.जाटौते माघ वदि २ दतियास घरी एावल्मे तेथील निगम करून साहुकारन्री 
, बाट करून भवादे लि-- "दिधले मग दतिंयाहून'. स्वार जादौ ते फाल्गुन बदि 

# ख राजोश्री मस्तोफिषाचे नातूचे ल्य राज्ञेश्री गनपरतिरावचे घरी होते. ते वराते 
बरोबर अग्ी सह कुटव सर्वात घेउन श्चासीख पावले तेये ठ्य करून सर्वही 
निरोप व्रेऊन फाल्युन वदि ९ स स्मासीहून स्वार जालो आपण देखन कापड. 

` दहा सनशे राजेश्री नरसिघराव वापूचे घरी.शोती ते रजेश्री.राषजीनं मला छिदि 
` ची तमी सूनियावाई-खमागतरे दीन्दी याञ्या वरो्रर घेऊन अपण देखाहरून कापड 

, से मदे तै समागमे वरेन एेने स्यास मी वापूचे. घरी नाऊन ते वख दा 

युस्य परमपूज्य राजेश्री 
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 सनगी.रुहान मोटी होतीत ते षमागमे वेऊन तेथून स्वार जाली ते. भाडेरीच॑ 
` . वारेमप्रे.दौन-कोढ भाडेर राहि्टी होती गने. चार घटक दिवस राहिला होता व्य 

समई देवी कोष जाला“ ˆ> परिजन्याची बषटि-नाटी गारे १... 

.` छे. .. १६६३ वेशाख वध ७ 
 -सं, १७९८ ज्येष्ठ व्य ७ . ॥ 3, इ. १७४.१.मे २६ 

 ॥ सिधिश्री सरववोपां जोग्य पृज्यश्री भटजी श्री स्हदेवजी जोग किते 
 नरस्यधदाठंके न्य पां द्ागण वंच्या अठका स्मांचार मगा छे राच्यक्रा.खदा मढ 

वचाहिजे अग्र च गोव्यंदरायजी माफिक मरजी आपके रातदिन वापूनी कने 
हाजिर रदे के अरजो स्माचारदहोवेेसो वाने कह छे अर आपने चलिः छ 

: -श्रीजी वापूजीसो राजी छे आपतो उडे बुधिव्ाणछो पण ये काह मणे ` आई 
. मवारताई वाद्ाजीराव कनन पोच्याजो करी सो भट्टी करी होखी श्रीजीको सारी 
 वातचीतको ठेराव पूज्य श्री राजासादिव परिकठे भर फतेरामनेतो हजूर सो-या 

` ही आथा करीके जं म॒ल्जीखो साया स्मांचार ठहिब्यो जोवे भनी नाणे ने 
 सोकरावा श्रीजीने तो“ "नरायणदास"- "कौ भेज" ठेरायो छो. पण रावं 
 क्रिपारामका कहा सों बाचूरावजी अरज कर फतेरंमने गर्टेआ राज्य अर 
राजाजी दोन्यौ वडे बुधिवागहो जो म्यौ करोलासो विचार कीजो अर एफ 
अरजी सेवकने आपके पत्म मेजी छे सो पोचाय' जुवाव मेञ्यावोढा अर वाकी ` 
हकीकती गोव्यंदरावजीका छिखा सो माकम होसी मिति जेठ वदि ७ संवत १७९८. 

के, ५ | 1 श्रीगजानन (थ, ६९४ मागौशीरषं वच ७.६ 
सव्वाड २० । ष १४ जिस्काद 1 इ. १७४२ डिसंत्रर ७. 

श्रीमत राजश्री वापूस्वामी चे सेवसी 

पी मोविंदराऊ छतानेकं सां नमस्कार. विनंती येथील ` कुशल तागा 

छ २० माहे शौवाल मु जयेपूर स्वामीचे कृपावलोकने येथास्थितत भसे विरैष। 

येथील प्रग खकल्दी छ १७ चे माहे मजकुरी सजूरद्।र जोदीसमागमे श्रीमत 
` भाऊसादेवी लेखन केरे असे पजन अवगत होणार प्रस्तुत श्रीमत `` माजि; 
येथून छ १८ रोजी दिटीख प्रयाण केँ सा चादवाहून पत्रे पाठविर्छी ते सेवेसी 
प्रेष्टिी भसत सर्वं अवगत दो उदा दिटीख्ही ल्वकरीच पान ₹। 

मौमाचे दर्षण संपादन पतरदही पाठवितीखच परु या दिवसांति' वजिशने व अ 
, यारखानानी राजश्री सव्राईैजीष हूत शब्द लाऊन लिदिे आषदेःकी.[मो..ना #: 

`. ` पतप्रवान याही बूत विः छाविला वरकड कितेकादी इच्छा केटी र्विः 
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कफः करून पंतप्रघानांचाच हतार दाखऊन यांजवरच प्रसंग ठ्टराविखा 
सी अताही भास्करपंतासी तेथील सुवेदारने शिकस्त दिघी मनसूर भरी- 

नदी पटण्यासी पावला या उमयातष्टी जर त्वरेने आडवे दोन स्यासी सिक्षा 
देतात तरी यांत व्याा इतबार वाटतो ब अम्हाव॒म्हासी्ौ घुरखरूदं प्राप्त 
होते स्यासी स्वामीही श्रीमेतचि सेवेत हा प्रसंग निवेदन करून से कर्वे की 
श्रीमेत भाऊ दिरीष पावल्ियानेत्तर तरी दग्कूच व्याजवरी उ!लिलि म्हणून 

-प्रथ्वीपतीस कल्लिया उत्तम अत्ते व इतकेदी भ्रम केटियाचे सार्थक होऊन पूर्ण 
इतवार श्रीपतांचा हजुर् वाटतो स्यासी जेणेज्द्रन ्वरेने तिकडे पावेत ते गोष्टी 
करावी स्वामी सर्वज्ाण देत विष काय लिष्िणे दे विनंती । 

पौ खडो जगदेराऊ खां नमच्कार विनती, लिलिता्थं परिसिजे रो. 
भाऊचो च बामची भेरी कोरियात जारी समागमे 'जयेपूरपर्यत मालो मष्टाराजाची 
कृपारामाची भटी कैत्या येथील कामकाज आमचे 'विश्चदं रो गोविदरावजीख 
सागून गेके आदेत दे थोर अ्रदस्त गादेत आमचा समाचार फारषा घेतात 

` आपणास श्रत दोये कृपालोभ असो दौज हे विनती 

` के. ६. । श्री श, १६६२-६४ 
पौ शव्वाल १४ पो १४ सुवाल इ. १७४०-४२ 

पर्वणी श्रीमत राजश्री बापाजी स्वामीषख 
विनंती उपरी नाद्राहाने नवात जिकरियालानासी फरमान व विलत 

खार पाठविला शेता ब कतेक फमायेश्चीदी छिहिखी दोवी त्याची नकल 
 जिकरयाखानाने “सवाई जीप आपले पत्रानरूप पाठविटी पापड, व सेव व 

` अननाखव अंवव चिच व आविला व रेरेधाचा मुरा उतमवब शाल बाब्राहीः 
जरूर पाहिजे खरीद करून ल्वक्ररी पारविज्े व पैका जो कांही गेल तो 
सग्कारचे इजारियाचे ताट्कियांत वज्ञ करून घेणे व दोर येलची जे पूर्वी 
भाई महमदशांहासमीम भहवृधीकारणे पाठविले होते वयांदी बादाद्ी वदू 
सरूत रद्बदरी करून श्जाउदौलचा अमवाल इदयून काही द्रव्य घेतले वं 
च्हूत तमादा केला स्णदीं दे कमे. विनामाज्ञेकरून भाऊसी बराबरी करन 
इतकी बेअदवी केटी व भापल्याक्डं व्याही न प्राहिले दे केवल त्यादी अनुचित 
कम करट. याजकरितां येकासी तरो जीवे मारिठे व दुसन्यासी कर्देत करून कुल 

` मालमालिवेत स्यांची जन्त. केटी त्यास वुग्ही दिलीहून तदक वर्तमान दे जे. 
` `कादीं पावले गाहेत ते सकल्दी लिहून आणून पाठविजञ म्हणून टिहिे असे व - ` - 

आतां खुद भापण रूमिांचे सरहंदेत अरूस म्हणून येक प्रांत आदे त्या ठिकाणी 
अदे रूमवाल्यानी मागती . स्पर्धा. कारिखी व॒ गिलजियांही बदकौटी. करून 

नि 
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 पेकाटका न दिषला उभयतां. फोजवरंदी करून -बह(ख)के आदतः याद्तव 
त्याचे तदे परवर्तणार व.तदहमासासी मातर. फौजेनिषी उठाभकर या पर्ति 
परिदा कठ स्यासी भाक्चाही केटी कीं महामदशाह च्याप्रश्रं. आश्ञां करतील 
व्याप्रकारं सेवेत जाऊन हजर.. होणें मागून आपणही. येणार रेते वर्तमानं 
लहयरेहून हिदि आटे मसे. बहुथा राजामलजीखमोर तरी विस्तारपूर्वक नकत . 

 . पावस्या यततील स्यावरून सर्वं भवयत होणार नादरश्हाची पत्रेव फमयिशजे' 
` काटी .जिक्रिथालानासी साली सुवाची नकल. घंपदून याटविदखी भसे त्या ` 

\ 
ब. वरून सर्वं अवगते विनवी ग . क 

ˆ श, .१६७ ० आषाद वद्य २. द. ६ अ न 
(र 0 

| इ, १७४८ जख १ रनर १५. 4 ` 

राजश्री बापूजी माहादेव व राजश्री दामोदर माहादेव गोषावी यासि. 

| दं मख डीत लक्ष्मी भटकरृत राजमान्य [ मो. जा, # | प्री मलारजी होकर . ̀  
, ` देंडवत विनती उपरी येथील ऊुशव् जाणुन स्वकीये कुशचर लिहीत जणि विरोष ` 

राजश्री रावराना उमेदतिंग याजविसी दुम्ही वचेनप्रमाण करून त्याच्या कार्या .. 
, तत्पर . राहून करावे "येते जातेसमई श्रोखोन गेलाच महां व्यासि साप्रत सार्वभोमाचा ` 
नूतन कारभार अदि कतेक जुनेनदें होणार या संघीमघे याचा सगव्येवाद्.कल्न.. . 

` वम्हाख आदेच त्याप्रमाणे दरबारचा रंग पाहून जणे करून जडाव होये"ते कर्वे. 
येविसी भगम्दार भअगव्येवाद ते तुम्ही जाणतच महां पक्ष रातो सिधीसत्यावा 

` यसे अहे तरी जेणेकरून रावरांजा . याचे काय होये ते करणें याजकडील दिलाराम. 
कील तेथे हि तो ठ॒म्दाख नाले वतमान खागत लदढ त्याप्रमार्णे कारमाग् 

त्याचा करौत जणे [ नि. # `] वहूत काये लिदहिणिराछ १५ रनवू हे. विनती ` 
वा. # ] मोतं | ब्र घुद् 

[ पाठीवर डाव्या बाजुच्या कोपन्वांत हिंद २।३१ प्रोशि. * |] 

=; | श श, ९६७१ मागश्ीषं शुद्ध १५ ` :; 
पो मोहर १२. ` + पोछश्रमो 1 , १७४९ डिसेंबर. १२ 

' . गोविदजी व ठाकूर---क्िगेजी दे उमयेत्ता तमाम :लाहनं योर रजताः 

`. सष्टीत व सेरवादत्तांषहवर्तमान चिदा नादञे व्यासी अजी भखदाहा दिवस. नाहले ' 

कीं खात आर हजार फौज व तोपणाना यांनी-जमा करून. दोनी तिंनी इजार `. 
फौज. भट षोडीस्वार व करावल सिध करून त्वंच ` शोधेक्तव ` पुटे येक~मजल . 

घाविके वुरकांजवल दोनी. इजार -स्वोर व 'दोनी चीनी हजार प्यादा. गविशुड 
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येकवट जादञे . होते जसी चांची आमदनी ` त्याह पादिखी . स्यांजकट्रन तग न 
. धरवला गेला सेवी जसी फौन. समीप येऊ यानेतर बरभ्तर्िंगजीसं 
..: पेचेवीख हजार फौजेनिसी अणुन हदाजर करितो तेब्हीं व्यासी सरफाराज करून 
. अगम्याचा सुबा व अजमेर्चा जिला कुली त्यासी देऊन. सरफरान. कर्वे हा 
ˆ देत बादशाहतेचा याजवसून श्रीमेत बापू यानी प्रायशः भज केला कीं, राजा 
 रामधिगजी विरसेदार त्याची दस्तगीरी करून सरफराज करणे विदीत जरी देदी 
न होतां समसिंगजीरखीं उदासीनता. करून बख्ततिंगजीषख टिका देऊ म्हणाल तर 
खरदार परम विशम मानतील सेवटते तोडा मारून रवी पाडिल्यानेतर.-..* . 
भाव्यांसी जे मरतं ध 

/ 

+ अ 4" 4. 4 क श. १६७२ पौष माघ 
५ # ¡~ : 1 इ. जनिवारी १७५१ मरम 

हण व लोक. बस्हाणपुरीहन नास्षकाख येणार अदेत स्यास रवाणा करून 
आम्ही भौरगाच्ादेकडे कच करू ` ईश्वरइ्छने. उमेदतों हे आहे कीं -जोवर 
दैदर्ादकर ओरेगात्रादेख पावके नाहीत तोर . आम्दीच जाऊन .पहचृषँ दिसते . 
यौदहीवर ईश्वरदछा ओौरंगावादची- कु मडद्दी वरचेवर अर्ज . टिहितात दशर 
इछेने पावतांच बन्दाणपूरकरांषारखे येऊन म्ुलाजमत करतीरु जर याज 
आगोघर हैदय्ादकर येऊन पावला तर मग विचारदच.जेदोणेतं होईल परुः 
दिसतां देच दिसते की देच आगोधर ' जातीर व्याज्पासिं पोपलाना व फौज 
मोरी म्दणुन.लिदहिङे तर त्याची -बातमी निव्य येतच भादे बहूधा सेदलष्करखादी 
पाये. काटद्रन आङे व मेन्हारे यगेरे तिकडेदी छिहितात व इकडेही लिदहितात 
दोन्दीदी -सदेबजादे स्यांस ` येकाकडे टदोन . निकराने येकासी जजवत नादी 
येक व्याला गारदी फिरग्याचा भरवसा खराखुरा महे" त्यांत गारद्याचा सरदार 
मजफरजग स्याची नविस्तखांद गाजदीखानाक्डेः आदे तोदी मृग्वेतच महे . 
राहिरे फिरंगी तर व्यांच्या येकस्याय्यनि काय होते याही वरजे जें ईश्वरास करणे 
तें ते रोड दुम्दीं निरिचत घरीं रहाणे कोणे गोष्टीचा संखयेन करणे गत वशी चां 
विचार आणीखच होता. यंदाचा आणीखच आदे नासकापर्यत ईश्वरङृपेने यंदा 
नोत येणार नारीं खुशाल राणे काडी इतकी चितान कसणे ओालंचे गठे 
भाडईभर्ी आणि ते बांधून ठेविजे म्हणून लिहि तर उतम केडे श्रीमतापासिं . 
नेऊन चाल म्हणून छिद्ितों परंतु भमत बाहेर निघा आतां कोणीकडे `घेऊन 
फिर अतःपर श्रीमताची आपची मेरी जालियावर जणे प्रमाणें ते साज्ञा करतील 
तेणे प्रमाणे केके जाईल .वरकड वतमान यथास्थित मदे ठुमचे खांख दस्तूर पतर 
पावके समाघान . जाँ वेसेच निरंतर ठेदत नाणे [ नि.# ] .अक्षर व्रहवणे 
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विभ्वा करीत जाणें ख्दैव तिकडील वर्तमान लित नाणे बूत काये छिहिणे 
दे आसीर्वाद् 

राजश्री यादोपंत यासी. नमस्कार वो भाईभटजीस नमस्कार 
पा भाद्रपद बुध ४ | 

खो विनदी सेवक उ्यंनक मलारी कृतानेक खा नमस्कार विनंती लिखितरथ 
प्ररिसून ऊषा. केखी पाहिजे चिरंजीव आनंद्रावजीसः पत्र छिहिरे यदह कृषाकरून 

` पावते केरे पाहिजे बहत काय छिहिणे कृपा केडी पो दे विनी वो राजश्री 
माईष नमच्कार लोभ-मसो दीजे दे वि [नती] राजश्री यादोपंत स्वामिचिसोसो | 

` नमस्कार विनती लिखितार्थं परिसून लोभ अरणे दीजेदेवि न 

ङे. १० ` श्री शं. १६७२ फाल्गुन वद्र ४ ` 
रखर १२ । पो १९राखर 1 इ. १७५१ माच ५ 

भियास्द चिरंजीव राजश्री दादा व नाना याप्रती वापूजी माहदेव ` 
अनेक भासीर्वाद उपरी येथील कुशल ता छ १७ माहे राखरमरा इदप्रय 
णन स्वज्रुशल किदिर्णे विशेष तुमची पत्रे जवावी कासिदासमागमे-छ ८ 

` तारखेचे । दाहावीचें व भक्ररावी तारखेचें यसी पै दर पै येऊन पावली सविस्तर 
` वतैमान कर्न अके रा सुभेदार इखत्वरच आगरियाख येऊन पावतात वजीर 
आजम तिकट्न- येताद भेटीचा रंग कखा घडतो पटयाणाचां मनोदय तोदी कठेल .. 

 प्रसंगानरूप जे घडोन येह तसतखा रेग पडावा कगे म्हणून तपसिर्टे 
किदे त्वासी वजीर भाजम ठुमच्याच विचार गो्मात जे करावयाचीते. :. 
करतील सुमेदार व पठाण दुखरे तिखरे ठमन्या विचारखेरीज अन्य गोष्ट . ` 
करतील यसे नादी घुरजमल बहुधा मथुरेयाख वजीरजीख भेदन मग बुभेदाराच 
मेदतील [अ ]खा विचार दिसतो व्या्ीवरं न कठ यंस्ी गोष्ट होऊन भालियां. 
प्रस्तुत तो षुभेदार वजीर आजमव्या.. .दात्त किमपि बोलणार नार्हीत पठाणा्चा 

-.--खाला जाल्यानंतर जाटासी कलह ` करतीलसे मा [ नख दिसते] तथापि 
सरदार आदेत जे करतील ते विचारूनच करतील दवुम्ही तेयीरु वर्तमान वस्वेषर ` 
लिहित जाणें दक्षणचें वर्तमान तर दिदायत भोदहिदीखान व पटाण वगेरे 
हेदराचाद प्राताकंडे यावयाचे मानस करून मज द्र भजक. चाल्ञे येत शेते . 
त्यास पठाम -श्चरारतीवर प्र्वतून दिदायत्त मोदहिदीखानाचे बुनगे.-.....-*-. 
पछाडीची दछव्टी चयानवरून दिदायतत' सोदिदीलानानी मनस्तव चार भरे , .. 
माणूस पाठविे त्याणी व्याख वेभवरू करून युध्याख मुस्तेद् जा देष्ठी तेयार ... 
दोऊन ल्डाईख सिघ जले पठाण यांजवर चान अालियावर उभयताति येक ̀  : ॥ 
घटकापर्यैत तरवार गोटी चाल्डी हिमत्त बादादूर च हिदायत मोदिदीलान व 
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आणीख दोन व्यार खरदार येसे मात्र कामा मे द्वादी ` निनाम अङीखान 
. नासरजगचि धाक्टे बेधू याच लदकरांत फिरटी तमाम मन्डाे [ सरदार | 
 मजल द्रमजल दैदरा्ादेकडे चारते येतात हे [ वतं ] मान तथ्य खाहुकारि- 

यात येऊन सार्वभौमा अजं जाला ल्या दक्षणचा मरदई सहजात मारल गेला 
` येद परपतात भीमत स्वामीसख मले निजामनमद्धकाचे ताले सिकंदर श्रीमत 

- स्वामी पद्म [ रती ] बसद्या ठाई यांचा भमल दक्षणेत श्चाला फमान बन्हाण 
पुरा पावछियावर तेयं द्वादी यांची पफिरटी देही वतमान येऊन पाव वुम्हाष 
कटा म्दणून लिहि असे देषीहून चिरंजीव तात्याचीं पत्रे व श्रीमंताची पत्र 

. मारीं ते जजिनख पाठविरी असत स्याजवसून सविस्तर कले [ नि. # ] बूत 
कायि हे असीरबाद । 

रा व्यं्कपंत व वेणाजीपत व भाईमट बाट्कृष्णजीख सौ नमस्कार 
सी गिरमाजी मकुदे ऊृतानेक स नम[ स्कार | विनती मेवा ब तादूल व 

जोगीदोशच पाठविले आदे सेवेसी पावती दे विनंती 

के, ११ ` ) श्र ˆ श, १६७३ वैशाख शुद्ध ४ 
लखर २ | 1 ( इ. १७५१ एग्रिर १८ 

ियास्ड चिरंजीव राजश्री दादा व नाना यांप्रति . बापूजी माहादेव 
अनेक आसीद् उपरी येथीरः कुशल तार माहे जाखरश्ा इंद्रप्रस्थं 
जाणून स्वक्षेम लिदिणें विंरोष त॒मचें एच छ २१ माहे जावदलचे भालं लयाजडपरी ` 
किमपि वतमान कनो येत नादी यालकरितां चित्त खचित अदि ` तर . आपले 
कु शरोतर वतमान वृरचेवर छिदीत जाणें यानतर वजीर भाजमचे वतबान [दरबारी 
आहेत] त्याजवरून कलते खडरायादी रस्ठ्[मीचे] कासं केँ .म्दणून् वजीर माज 
मनी बहुतसी तारीफ छिहिकी होती व फतेभाकी वगैरे यांदी' बरा तरतूद , केला 
सुमेदारदी स्वार होऊन उभे राहिले होते वजीर याजम यानी स्वारी तयार कंरन 
उमे राहिके होते सुमेदायांची बहुतच स्तूत छिदिरी होती पठाणाद्यी यांस गाफील. ` ` 
पाहून मोव्यांबर आजे होते :स्थांस मारून काटि पूल्बेदीची तयारी शेत अहे .. 
पू तयार जालियानतर पांच खात. दजार कदल्वाश वगैरे खंडरायावराषर ` 
देऊन पार पाठऊन रसद बंद करावी दे वजीर आजम वतमान `पठाणाकडील 
वत्तमान तर पठाण हा माग पाहतात जे यांची गटडी जे आहे देफुट्टी व पार 
गे म्हणजे नीट वजीर आजमा पावें व पार्या फौजानी पार जातीकर द्याच 
विरहे लावावे व्यांख हे मखल्दत वजीर . आजमास कोण देतो हे कंल्त नाही 
उभयेता घुमेदार वजीर आजमचें रश्चण करितात -वजीर आजमला पाद्िजे जे 
प्रथम भाप संरक्षण करावे सापल्या संरक्षणार्थं . उभयता सुमेदार . सनीध ` 
असू यावे व तमाम फ़ौजेनसीं जिकडे [खगे] तिकडे जावे त्यास ते . 

म् 
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- म्हणतात त्यास. बढ रोकस्याने तरार रोकते कीं -काय. बहुधा हे मकल . कुंबर 
. बाहादुरजीची दिसते त्याच दगा न खात ते करणे. रायन. रालून तिकट्न 
पाय निषे त करणे नवा बादादुरादी भिकाजीपेताख सांगितले जे वुम्दी 
-माधोर्चिगाचे साहिव्याक्तव येऊन राण्याची व हाञ्यांची फौज येकवट करून 
-येत असतां अयामलाचे भावानी ठम्दाच दून वषेतछे व्याप्रा पठाणाच्या 

- देगामियात न॒ करणें व बादफते ब्दी येऊन मेयर व गा [ल] 

तेष्डा भुना असेल तो अजं करू पता उत्तर दिष्दे तेष्डा भिकाजीपंतादी 
` खर्त्याविसी अर्स केला नवात्र बाहादुरादी म्द जे दरगाह दामोदरपंतास खिता ` 
-जात नाही तेथे यांख खलिता कषा होईल बल्की घाकटी मोहर मी करणार नादी 

नागरपलाख सरंगितटे जे तू आपली सोहर करू दे याजवरून यानी योर मोहर 
करून दिद्दी त्यांची नकर बजिनख भाम्हालवरी पाठविटी ते चजिगस द॒म्हाकडे 
पाठविटी भसे अक्षरखाह मनन करून रा सुभेदागाख दाखवणे. खछाह आहे येये . 
नराम्हणा....लिगे घाविंदावर प्रयोग केके आदेत असे लोक बोलतात त्यास दे 
आम्ही पु नागतो जे सुमेदाराखारिखा येकनिष्ट चाकर मागे जालाही नाही व 
युढेदी होणार नादी खेडेरावही काय नाणे केोण्डी रहिदुस्थानी हरामनिप्नक च्यार 
कागद लिहून मोहर करून घेत असेल त्यास काय भिंबवीत अषतील दे ,नकले 
भैस्या गोष्ठीने यांचा चवकार जातो जे विदधीत नाणतील ते करतील वुम्दास कलवें 
म्हणून लिहिले असे श्रीमत स्वामीचे पतर नवाच निजामनमुदूक वादादुर यांघ ठेद् 
रर्करलानाच्या विद्यमाने भां याची नकल बजिनख पाठविली अहि स्यानवरून 
कटे दे तुमचा मागे लक्षितात व॒ पांचवे तारखेख येथून कूचदही करणार 
हाफरिजुदीलां मदमद षडैदखां व शरफुदोले व अटी कुटीखां वगैरे येका दो दिव 
सकसत दोऊन त्यांजत्रराब्रर जाणार देद्ी येग आपस्य यवि यसे बरतें - व्यास 
पठाणाचे येश्वावर मवकूफ गदे ओज होऊन ते खरे आस्फजादवी तिरधे 
मरे नीट श्रीमेताचे घराख येऊन वमच्या [ घरसंत ] आलो म्हणून हट्ठे 
मषटृदीवर बसत नब्दते श्रीमेवी अव्याग्रह् केढा तनी हूच म्हणाले जे म्द 
निजामनग्रङकाचा नागां तुम्ही आदा ज्याप्रा त्याची मर्यादा अग्ष ` हरे 
त्याजप्रा वमचीदी करणे श्रीमत बहुत. खश्च जाञे पषरा खाल सा तेद् लर 
खानापाचून पेते दोते स्यातून दोन लाख शा दिष्टे म्दणतात व मोल्याची माला. 
त्याचे दिवाणास सरफराज केटी ल्यावरून नवाच  निजामनप्रुद्क वहूते खु 
जाठे व पखाख रागाख येऊन लिहिले जे वम्हास काय खाया नन्दते म्हणून दोन 
लाख स्या पेतक्ञे अतेःपर पाठऊन देणे ते म्दणातील ते करणे व जेथे म्दणतील तेथे . 
त्यांच्या चरा्रर तरतूद कर्णे आणि मजला पोह चणें जाणने [ निश | तुमर्चं यणे. 

होऊन मेटी सत्वर होय ते कर्णे नासिकची पत्र बजिनसख पाटविर्टी ` अवेत ददी. 
भ्रीकाकूची दृषावस्या याकरितां जाऊन पादाव द चिवी दोरते श्रीहपेकस्न ` 
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मादुश्रीस आरोग्य टोल कोणे गो्टीची चिता न करणें वजीर भाजमला सागरणे 
जे तम्दी संखेरयायाक्ट्रून भमल्ताच....जी गोट उागाता स्याही व [नअ 

 बहादुरास लिहिता त्यास्ती रे सर्वं तुमचे मित्र अद्दित ते तुम्दास कच्छे नादी 
इतकी इशारत मात्र अखावी व सत्वर तेथून वजीर आजमचा ब्रोलत्राला होऊन 
निघणे होऊन नवाच निजामनमरुटकाच्या भेदी होत ते करणें बहुत काय 
लिषिर्णे दे अरीर्वांद रा विवकपतास नमष्कार सो गिरमाजी मक्र कृतानेक 
सा नमस्कार विनी उपरी देर्वीद्रन परै भरी तें पराटविली असेत सेवेषी 
पावतीलदे विनति 

के. १२ श्रिकंर (क्य. १६७३ भापाद बय ८ 
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आसीरवाद् उपर माधोसिग अकत्राचाद् जारी व॒ दिनानाथ सुभे. 
दारीवा. नायेच जाला व त्याच्या तरफेने जगन्यां्त ममल दोन संडा उभा 
राहिला या गोष्टीवल्न रो उभयेथानी वहत विषम मानिरे व स्पश्वादे बोलडे 

। कीं बापू दिर्लीत रादाणे आदे व पातश्चादाख पातशचादी करणे अददि तर माघो 
सिंगाचा सुभा काटावा ना्ठौ त्तर व्पूचे रदणे दिलींत ्ोणाग नाही व 
पात्तशादी मुलकासदह उपद्रव करू येसं स्पटवादे बोक्डे म्हणन विस्तारं ठेदर्ट 
तसौ [वापू ] दि्टीत नखे आद्ेत ते सरदारांच्या जोरावर व्रसंडे आदत 
येखी यांची मरजी भदिटी तर इतकी छाव गोष्ट काशा पादिजे भातांच 
हंस आज्ञा करावी वापूस उटऊन योलावि्तों दिर्लीत वख्छन्ी देच 

निर्वाह करितात यांखपार्षीच व्सून रादतीट मग दे निवाईं न करीत 
कीं कयि. करतीटच करतील दिरछीतच काय विशेष हि पातशादहादी 
थोर भदेतः सरदरही योर देत चिता येडल ते. करोतत आम्दी सर्व 

` प्रकारे याचे स्वाघीन आहो परंतु येक मोटे आश्चयं वासते कींत्रपू पातशाद 
, नाहीत पातशादाचे नाय नाहीत यांच्या भ्हर्स्वाप्रमार्णे पातश्चाह करीत नाही 

` जे इतक्या गोष्टी यांच्या हकत सरदारानी बोलाव्या अगय्याचा सुभा पहि 
यांघ दोत्ताच मातां अनायासें जुलफकारलेग मारला पडला आगव्याचे सुम्ध्राचा 
तला गाजदीलानानी केला दंतजामूदौलानी केढा पातश्चाहानी स्या न दिषल् 
माघोर्षिंगाचे. वकिखानी सा. कलु केके याऊरतां व्यांऽच दिषला पातश्ादह देतोसें 
कललं आपल्यासदी सरदारांच्या दवाव्याना. खा घेते पादिजेत ल्के त्क 
येदखान करून दाखवावें म्दणुन मघे येऊन आगम्दी करून दिधर येसे -त्यास 
दशविले वरकडियांच्याच ग्हटस्याने होते यसे अते तरदेच आपल्या निं 
सुमान घेते दे गोष्ट चिर्तात उमजायाची गदे रागे मरायाची नाहीं स्यादहीवर. 
माधोसिंगासी नालूष म्हणून आम्ही च्यार परत्र व्रापूख छिदिरी अद्देत कीं 

&, ८. १ 
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माधोतिंगाचा सुभा. तगीर. करून भआणख्याख होय ते. करणे जर पातशाहांष . 
पेक्याची व नक्षाची व बंदोवस्ताची गर्न आदे तर सरदारंष -देववणे. पेकादी. 

. देतीर जागीस्दाराचेःरादी. पावतीर म॒ठमर्दास् तंवी करतील सुभ्याचा अमल. 
करारवाके होईल सरदार राजी राहून पातशचाष्टी वदेगी ब व 

२ षाक २२ खनिन 

ज्याऊन भणवील तर दे गोष्ट खामखा होवर्ते- करणे निदाने नच होय. 
तर नघा वजिरासी व सरदायंसी भेद आदि वजिराखच देववणे परंतु माघो- ` 
विंगासी. सरदार नाखृूष आदत वयाजवर सदसा न॒ ठीवणे यैस भनूरदार काषदां- . 
वराचर च्यार पत्रे दिरीस पाठविलीं मादेत जर खरदाराचे नवे. होते तर याजपेक्षा 

- मोठी गोष्ट कोणती सरदारंछ सुभा मिलतो ठम्हांस. आगय्याची नायत्री मिलते 
` मामचे मनोरथ पूण होतील जर हँ केोष्डेदी प्रकारं होना तर निदान वजिरास. 
दिधठं तन्हीं खरदारांस विषमतों ना्हीर्हैदी न होय तहीन दह्येय खामलाः 
माधोिंगावरच ठीऊ म्हणदीर तर याचे तोडजोड भाणीख अदित जे गोष्टीने 
माधोिंग खराब होय पातश्चाहांसख पला न मिके पातशाह पायां प्न देत ते 
तदबीर केटी आदे कोणती म्दणाल तर आगन्याचा पेका जायांचे हातीं त्याचे 

- नवदहा लक्खा माधोर्घिगावर आहेत स्यास आम्ही मना केडं-कींतयेकसाःः 
माधोसिंगाच देऊं नको. माधोषिंग तुजवर चदन येई तर सरदार वञ्ली मक . 
करतील सरदार माघोिंगाकडे गरे तर त्वा रफीक ब्दोवे उमेहं तोफखाना चाल्वेँ ` 
त्याने दे गोष्ट कनूष केटी व, पेकाही पाववावादे शपथ बाहिरी मोहनसिंग , 
रूपरामास माम्दापासीं ठीऊन गेला ह घेऊन येतो तेथें येताच हें ̀  उक्ष राकी ` 
निशा करतील राहिले तेदी कांहीं श्रावण सरतां कांहीं भाद्रपद सरतां विजयादशमी. 
पेत ज्ञाडा करील येसी सायाचीदी वाट केरी माहे व सरदारचि भाज्ञेत राद्रून 

। माघोर्िगाख न मेयवेसेदी केरे आहे धयाजला समाघानाचे पत्रं बहूत . गर्मनि ,. 
पाठदिस्या मर्जीनुरूपं करीर इत्केदी येकीकडे मीं खरदारांपा्ठी येतो. तोर 
दिढीचे वगैरे काय जाब येतात तेही पाहा निदान मजला दिलीप पाठवोतञे ` 
सरदारांच्या चित्तांत असेल यावत्शक्ति त्याच गोष्टीची पेरवी करीन याप्रकार् 
अम्हीं सरदारांची रजावंदी साघावयास यर्थ प्राणि तत्पर आर्तां ` माम्हसिच 
मारू म्हणत आस्ले तर इछा त्यांची आम्दीं व्याचे पदरीच भाद चित्तास येल. 

करोत बयाम्दीं [नि.%] कोणेदी प्रकारे खरदाराचे चाकरोख कमी केठीं नाही 
व पुटेही करणार नाद ये गो्टीची निशा स्यानी अषु च्ादी हूत काये. लिदिणे. : 
हे आसीवाद , 
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आसीरवाद. नदरर दस्लामखानाचा मनकरूर ठेहला की योच्याबहुतावर 
-ग्णाल तर केखल करू म्दणुन छिदहिङे तर खा फरफरोहैचे नाहीत कीं योड्या 
.-बहुतावर केष करव तख्वेचे सा स्यानी तनख्वा दिघी तेव्हां सा तल्वेत 
वजा जलछेरयातजो रा उणा आला तो आपला बृडाला याकरतां स्याजपाषून 
३५२०० पखतीसख हजार दोशाचे तमसुकर लेष्रून व्याव त्यांत सथ्य देत आसेल तें 
सथ्य ष्टं ्राकीचे वयिदे मुदत लिद्रून घ्यावी खा स्याच्या गां मटावे निशां 
करून ध्यावी अगेमगे खा देईल या गोष्टीचा हामी -मिले तर उतम दमाजी 

, गांइंकवाड वगेरे कैद केले रेणकोपंत .मदादाजीपेत कामाविश्चदाराुषां गुजराथेख 
गेके आधी यांच्या मलकातूनः पंचवीख घेतीरु मग निमे परगणे वेतील निमे स्यांसः 
देती येवंच गुजराथदी दरोवस्त घेठखी खरी अपरे माहाखचे काय होल तें 

`  प्हावें घरे छिहिङे येईल तेव्हां खर श्रीमतः पुण्या अलि पचा इलारा 
स्नारांची चोङी खाताय्यांत व्रसविटी अदि [ नि% ] तेथे वतमान येत जाल ते 

` वरचेवर लिहित जाणे.दे आषीरवांद 

. [नि.५] सां विनंति सेवक यंबक मलारी कृतानेकः खा नमस्कार विनंति 
` लिखिताय परिषून पा केटी पादे विनंति ` 

ठे. १४ ` ` >} `. श्रीक्षकर ` ८ श. १६७३ आषाढ वच -८' 
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आषीवाद उपर श्रीच्या छनदेची गोष्ट तो नवाज वजिरानी कबूलच केटी 
परंतु सरदारचि, छिदि बलरंडसिंगास रेके स्याने त्याची नकल येये पराठविटी 
तो विस्तार पदि व॒म्हांस छिदहिलाच रोता तितक्या गोष्टीदर नवा बोलले होते 
की. अद्यापि स्यां खनद दिघखीच नाहीं तीं दे अवस्था. आदे या शोहरतीने मान्न 
वीस लक्ष सा वडतात `अआम्ही समाधान केरे -कीं ब्राह्मणाची. सिफारश. . 

टेदर्छी दोती व्या द्बावासाटीं -चुकरून दे गोष्ट लिहिखी भसे. आतां आम्ही 
सरदारांची पत्रै.याणविी यादेत ते येतीर बंलवंडिगाख पाठऊन दया व मीही. 
च्द्िन देतो या गोष्टीचा संदेह दूर होईल आपला वैषारक्रा वसू करून घ्या. , 

. आग्दरी खनद च्यार महिने शपथपूर्वक गुप्त ठे येसा जाजखाल जाला होता ते 
दोन्दी -पत्रै लिहिल्याप्रमाणेँ सत्वर पाठऊन देणे व [ नि] बकरखीराम व ठष्षमण - 
पतासर स्वदार पाठ्वणार ते काखीस- गछियावर कोठे बोलतील तर त्यांसदी 
ताकीद करणे ते सरदारांकडोन करवावी लर ते वार्तीलं तर काम विधडेल 

1 
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यणि सरदार भग्दावर शब्द ठेविवीकू यास्तव व्यार महिने ये गो्टीदा पय 
वादिस्यप्रमाणे दम घरतील्ते करणे वहूत कयि टिद्िणे हे. भवीर्वार 

ले, १५ ` 1] श्रीर्चेकर ( य. .१६७३ भषाढ व्च ८ 
पौ शात्रान २२ पा २२ शाचान { इ. १७५१ जले ५ 

आसीरवाद उपरी नवावं वजीदर्ममाटीक यानी दरयेका प्रकारे दशमन 
` पायमाल करदे या देतृस्तव सरदार देखाची दद्व दाखविढी पार्या 
म्रूलकाची छत्व दा्वविली छवणीचा खचही कवृढ केखा जेब्दां सरदारानी 

-छावणी करि्तोँद्य करार केटा वटक छावणी केटीके प्रत्यास अलं अहदना्मां 
वेलमडार पावला तेन्ां अदेशांत पड्ठे कीं खा छावगीचे तों मी देई्न प्त 

पठाणाचे मुल्कातचरा व रोहिल्याचे मुलकाचा तह पातश्चादह न मानीत व इनूरचा 
दस्तावेज मजला न देत तर म्यां खनद् कसी करून यावी खरदार खनद वेतत्या. 
वांचून कसे रादातात येषा अदेशा नवात्रास प्राप्त जाष्टाटा आगम्हाणीं तो सष्टवादे. 
या गोष्टी .बोल्तां नयेत तेव्हां आग्दांख तर माज देतो उदां देतोंया जाब 

` सालन लाविले व मापण ता्रडतोत्र हजूर् टन पाठविले प्रयमत्ता त्याचा जाव. 
आला की वेक पठाणाच्या दुशमनीशा्टी अंतरवेदघारखा मुद्क उचद्टन मन्दा 
स्याख द्यावा ह खहा मखरहत नादी खामखा छवणीच करवणे तर कांदीं द्र्य 
मात्र देऊन छावणी करवा व आपटे कार्यं करून घ्या या म॒लकात त्रिघाभर 
जमीन त्यांजला देणे खलाह नादी येते लात्र अचेव दही किरिलेि की पक्र 
घेऊनही ते न रादेत तर परठा्णांत काय जीवर आहे पातद्चाद अंतरवेदीतत वेऊन' ` 
कित्र दुर करतील येखा जाव बाला परंतु आष्डीं तों यास पके वचनी गोबिटेः 
व॒ दात काप॒न घेतला व दादी आपले वचनावर कायमच होता तेब्डां मागती 
-याने खरदारांची येकनिष्ठता व पातयद्दी काप्रावर वेसे.तत्पर आदेत वं रास्तवान ` 
जद्ित कराराहून येका त्रिव्योख ज्वाजती हात लवणार नार्दति व यांजवेगढा. 
पठटाण रोहिस्याचा फितूर कदापि तुय्णार नाहीं येकदां यांख सरफराज केठे वहा 
देश्च दिधला र्हणज लृूत्र उयादा वाद्भन पातयादी का { सावर सरगरम ] राक््वीठ 

-.-उमेदीने.. प्रस्त जो म्यां तद केडा मदे तेणेप्रमाभे... लाला. पी वस. 
दुखव्यानें छिदि त्याचा लात्र॒ आला की अंतरवेदीत र्या लागा देणे कदापि .; 
सलाह नादीच वुम्दीं खामला बजीदच आहा तर कायमखानास मारथार जिक्र. 
जागीर होती तितच्छै याना या जागीरदारवचि माका व खाल्चाचे दाम ठे नवर 
ङुदसियाचे दाम ख्डखा होणार नाहीत येखा दुखरयाने चाद गाला तद्द नवाः ` 
वाने सागती तिखन्याने लिहि कीं कायमदवानाष आटा दाहा लक्षाची मात्र 

` जागीर होती तितक्याने याचि काय होते जागीरदारांच्या जागीरदी यहि च्या 

जागीरदारपेक्षां तर दे कार्माख व 
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२ णादङ२२ गाचान 

अञेव पुर्देही येदीरुव पांच जार स्वार चाकरीख ठीविताते यास्तव कायम 
खानाचा दखल ग्या स्या ठिकाणी होत्ता तो यांस यावा येका खालश्नाय्या द्ामाति 
मात्र यानी हात न घालावारह गोष्ट परिठे म्यां करार केषा आदे दनरतनी 
अतःपर सष्टठा अदेशा न करतां आज्ञा यावी करारा्तिवयि यांत्तपासून तफावत 
पडला तर मीं जामीन आदे यसे तिखन्याने लिदिले त्रे तीण वापूख लिटिले कीं 
ते जवेदखानाख चजीद् टदोउन याप्रो दजूरचा दस्तावेज पाटऊनदे तेष 
बापू तो येजमानस्या व सरदाराचे कामारी उक्कंठा विदोष तीन व्यार दिवख 
जावेदतानास अतिपय चजीद् जाठे व॒ जनमे नव।बाने सरदारास्या तरफेने 
खातरजमा कर्न लिहिले रोते ल्यापेक्षा विदोष निशां केडी व्याप आज नवाष 
बहादर बजाये पाश्चाह भि वजिराची वलीदी व चापूजी वजीदी पाहून स्याने 
पातयादंख यज करून नेवा वजिरास परवाणगी पठ्विखी कीं शिवाये ` खालिसि 
व सिवाये नवार कदसिया करायमरवानाारं प्द््क टता तो वशत पांच दजार 
स्वार च तंदी पटाग व रोदिठे करारवाकेया व रोहिस्याचा मुक खर जाल्यावर 
निमेनीम येसी परवाणसी मोख्या जोराने. यादी तेव्हां नवात्र वजिरानी बोखाऊन 
सागित्लेर्की या काममांख इसका जोर म्या मारला व इतके वठढ तुमच्या भावास 
करणे लागले तष्टा देकाम जले मतःपर शिवाये खाल्खा व॒ सिवाय नागीर 
नवा कुदिया सनद् करून देती आ्हं मजं केला कीं येक खालशाञ्या 
दामां चीच गोष्ट ते मानीत नार्हीत नवाच कुदसिया कोटरून कादली ते माननार 
नार्हीत नवात्र बच्ले कीं घर पातशाहांचे अहे चिषटी वेडन काम सहता 
करू नये सट्क समाघानने केके तर दरूत दिवस चालते षरदारांषदी देच 

` उचित भारे कीं पातयादांस हातीं ठिवा्वें स्याजमर्घे विशये किती खाल्शाच्या 
दामाचे तीन लक्ष खाव नवात करुदसिवाचे वगैरे छखखसवरा लाख यकरण चौ 
सवा चोची.वा आदे खाल्श्ा तून भामील येदट स्यास् रखल दया नाहीं तर 
ठम्दीच ताहूद ल््रून देऊन साल दर सार खादेत जा भामासे सावकारी 
चण धरा कीं माणीख दाहा पगरण्याचे इजान्याचा विश्वस पडे येन्दञ्यासा्टीं 
अवर्घे काम मुख्तवी टाक्णे सलाह नादी व इतकी बलकरी जाली असतां मास्याने 
खाल्खचि दाम व नवात्र कुदवियाचे दाम देवत नाहीत मतसयांघ आज्ञा 
दिवी कीं दजूरव्या हूकुमाप्रो सिवाये दाम खाकर्सा व सिवाय कुदसिया सनद् 
करून दा यसी माक्चा जाखी व्यास आम्ही कसी । 

पाक २२ शानान 

सनद् घ्यावी मेहनत चरनाद् गुन्हा खाजीम जाला तर. काय करावे या करतां 
सविस्तर वतमान दम्हंख लिहिले भासते अक्षरा. यो उम्येथां सरदारांस व 
रो ता्या व री भावाजी व रो माजन वांचून दाखवणे खाल्शाच्या दामा- 
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सिवाय व नरान करुदसिवाचे दामासिवाये सनद दोते आज्ञा निखाटष मखलियां . 
वेऊ उदां माम्दावर शब्द न टीवावा याजखाटी खोदधन किदिङे अदे खाल्याचे. 

दाम ब नवाज ऊुदसियाचेः दाम वेगरे करून सनद घेऊन या येसे पत्र सरदाराचे । 

` अलि ग्णजे सनद् घेऊन ना्दीतर जषी आज्ञा करतील -यसं करं [निश्च] या. । 

पत्राचे उततर जलूदीने पाढवणे. खरदार अज्ञा करतील तेणेग्रमाणेच केले जाईल 

बरहूत कये लिरिणे दे आसीर्ाद. ता । | 

टे, १६ ॥ श्री ॥ (ˆ श, १६७३. आश्विन शुद्ध १ ` 

सं, १८०८ भाधिन द्ध २१ | ॥ ह, १७५१ सष्टैबर ९ ` 

॥ खघ्री सरववौमा ज्योग्य रावजी श्रीदामौदरजी जोगी छिषतं वकसी- 

रा्मकेनी पाय लायूनं वचा अटाका संमचार भला छे आपका सदा -मला. , 

चाहिजो अप्ररे ची अपो त्रिदा दोय मावा सौ श्रीप्रगक्ो तो कागद मेज्याद्ीखा. ~ 

निष्ठ पठि मिति भौन वदी १२ ने दो परे ्रीकासीजी योन्या चौदषने . 

डराके ऊट वा अलनरार आये सो मिहाय तो राजा हुवा न्दी एक. दो दीने 

हसी ओर इठाकी सूरत यह छै जो कासीके खारे साद्रा पकड छे सो. कदी 

वीच लाख माये ॐ.-.दी पदर मागेछिषो वे. यद कंदे छे भगे.दो लष सख्यै. 

आम्हावो उधार छि्ाःसो दिभानछे अव ग्ड कोलो चा सोये सपती-. 

कि चेदि सो य.--मापमी मुनाषत्र जानो ते...ने इनसो.--मनी नदीः , 

होवे देवे...सखारा सदर द्ट ेवे ती उन.--का चारा न्दी जीदसू -अपने ट्वा. 

छा जो यह बात सरदारोको माछठी नं लगेगौ तो चाल्ता.मी फुरमाई छी ओर ` 

आणनेमी लिखी आई ॐ श्रीकासीजीका वस्वावालने किसी ब्रात्की. खेचल ` 

दोरा पावि न्दी भौर नवावे साहबमी फुरमादं जो करंसीपर जुर्म दोना पवि न्दी ` 

सो जीइवु आपने ल्पाछाजो खारी कासीमे इय्ताल दोय रही छै ओरः त्राह. 

जाह होय रदी @ सो नवात्र सखाहव्सो अरज. --१ सीता इठाकाः- -वाल्नेनी.-.ॐी. , 

दिकत न...आर...वा सो मखवार मेजवा की .तागीद् केसो भेनाछा ओर सेष 

महमद अषटेहने आपकी हजूर् रष आवा छा... .बाहने सीष दी होसी भ।र. 4 

कदाचि कामके स्रवसोरहेवा हुवा होषी तौ अनर सिताव्र सिषर दीजेगी ओर 

कागदबाला कामहुवा दोय तो वसूल छ्षाय सेन दौजेगा भौर न होता. 

जानौ तौ कागद भिजवा दीजेगा ठीली करनी. न्धी ओर स्माचार दिली .` 

. ४८ वा सवाई च्यैपूरका वा देखका आया होय सो क्रिषाकर िषजेगा ओर. पडवाको. ,: 

लछमन पंडितने श्रीगयाजीका विचार किभाछा चोदहालतोदो.चार दिनिरया. ` 

छदो चार दिन पाछे कामक घुरत हुवा. पाठे दोषी खों -टिषराखा क्रिपकर . ` 

कागद स्माचार् इमेश्या याद फुरमाबोल्य मिति आसौज सुदि १९ घव १८०८ ~: . 

५ 
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[ खमा ] पंडित खाहू्जी श्ीत्निमकरावनीसो ग्हाकी पा लागून 
मादम.शेय ओर स्माचार-कागदसो जोल 

* ५ 

ङे. १७ .. २ - {८ श, १६७३ आधिन वेय ८ 
पौ जिस्काद २१ ऊ २१ जिस्काद 1 इ, १७५१ अक्टोर १ 

परभारे यास फमान भाला मग कोण्डास पुसतो व आम्हांस जागीर कां 
देईख सदखा देणार नारीं या प्रसंगी तुमची कारीमिरी देच कीं प॒न्दां गाजुदी 

खानाष बादर काद्रन.दाहा वीस पंचवीष दजार फौज जमाव करन इकडे 
चार करावी जर गाजदीखानाचा निगम्रहच आसि तर उतमच जाङे सखरदारही 
तच प्रती आदेत आपली मातवर फौज ब सरदार वेन यावे आम्हीदी 

. इकडे तयार आदो सर्वं येकच्र होऊन सलवतजंगासे ठिकाणी छाऊन दक्षणदेश्च 
उभयेथा. वांटून वेऊ जर गाजर्दीखानास निग्रह कतव्य नखला तर बादेर निघून 

- पांच सात मजटी यार्बे आमी यास दबाऊन भापडेदी जागीर वगेरे कामकाज 
` करून घेऊ व गाजदीखानाकारणेदी कादं फौजेचा खच म्हणून व कांही साड 

` दर साल ठेराऊन नियावतीवर राजी करून भावाचा अह् करून देऊ या गोष्टीने 
„ आमचेही काम दोदंलं व स्यांचेदी दो्ल जर हेही न नने तर सलाचतजेगाची 
` सनद कोण्देही प्रकार . अटकाऊन याकरणे भथवा परे विद्यमाने फरमान 

' - घेऊन चिरंजीव नानावार अग्हांपांसीं पाठ्वणे कीं सखलावतजगास आसानमेद 
करून आम्दी आपले कीर्थं करून घेऊ यैसीं भीमत स्वामीचीं पतांवर पत्र वी 

. बापूख आर्ट यास सदिमंकाम तर केटेपो व दञूरचा..-म्हणाङ तर पातशां 
` व नवाब बहादुर लोभी आरशेत रुते सलाब्रतजेगात न देतां आतां गाजुदी- . 
 -खानास कसे देतीर तेष्डा जितके खा सलावतजगाने कबूल केले तितके गाजदी 
खानाकट्कन कवर करविङे व॒ जितकरे त्याने पराठविङे तितके. रोख याजकट्कनं 
देववितो येसं ठहराविं परंव॒ यांस धीर पुरेना कीं गाजुदीखां जाऊन ` काय 

` केरवील आतां दाहापांच लश्च मात्र देतीठ ते देवीर पुटं काही हाती लागणार 
नाही येखा यांखा धीर पुरेना आम्हांस तों ̀  सवपि्चा स्वामीकायं प्राधान्य `तेष्हां 
आम्दीं गाजुदीवानाकट्नदी बोख्विरे व॒ अआग्दी एरिच्िनिवादे. पातश्ा्हस व 
जावेदखानाष अज केला कीं गाजदीषखां सुमेदार होऊन. बादेर. निधे तन्हा 

. बशते कुमक करारवाके धीमांस करोड सा देऊ केके आपल्या मोहरेनसी फर्द ` 
कोरी सरदारापाीं रिषन पाठविरी ते फर्दं बजिनस सरदारांपासी आदे आतां. 

शं साच्या लालचीने गाजदीखानांस मोकूफं करून खलावतजगाख देऊ म्हणता 
तर काय चिता माहे चया परंदु भामचे क्रोड शा कोणीकडे लछाविता तेलावामग 
फमान. या जेर सलढनतजगास देणे तर जखी वम्दीं आपस्याख. सुतरी लक्षाची 
निशां घेता तसी .भमच्यादी क्रोडाची . निशां व्या -मग फरमान -चा नादी 

दे ॥ < ध 
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तर कमान आमच्या इवाला ` करा आम्हीं वुमच्या; सावीद्ी, निशां करनं .. 
घेतो व भम्दी भपस्या क्रोडाचीदी वाट करून -९ करन ¢ घेतो जर वुम्डी हे ` ̀ 
गोष्ट खातरेख न भाणाल. व माषे काम करून परभा सलावतर्जगास-फमीन 
या तर गाजुदीखानास आमचे इवाला करा ̀  ददी न करार तर मामचा दावा. 
व॒म्दांसी सरदार कामे जाली म्हणजे या गोष्टीचा जाचसाल तुम्हांसी करतीड येशा. 
गोष्टी पटवादे नवाच बहादुराख खांगितस्या दे वर्तमान भायकून- स्तन्ध नाजे.व 
तेच दिवी रात्रीं येकाती गाज॒दीलानास पसि कीं व्हा. कोरी फरदं मोहर करून . ` 
देऊन क्रोड शाचा करार केला आदे कीं काये गाज्दीखानानी यथाथ ग्ल . 

हां पातशाह नवा बहादुर बोलले कीं आम्हांस पुखस्याबांचून कसी फद् लून 
दिधटी गाज॒दीखानानी अजे केला कीं वजिरानी पना लक्ष सरदारंख देऊ करून 
बोलाविे तेब्दां इनरतला कोठे पुसिङे हतं जिक्द्ून काम निषे ` पिकद्न कें ~ 
पो याकरतां आम्ही कायं जाणून लिद्रिन दिघङे येखा यकरार गाजुदीखानानी |, 
करर्ताच पातशा€ व नवाच बहादुर चपापले व विता निर्माण नाली कीं आर्ता 
काय करावें परंतु सरद।राचे टिहिव्यार्वाचून या कामात पुता जीव पडत नाही या- ` 
करतां मसोदे करून पाठविले आदत येणेप्रमाणे येक दोन. वीन पत्रे येकामा्े येक 
न्दौ चौ दिवखचि अंतरे जायुदानार नवा बहादुरास दिरीख पाठवावी ब येणे- . 
प्रमापेच वजिरचे नांवची इकडे पाठवावी की तेणेप्रमाणे आम्ही वजिराकट्धन . 
नवात्र बहादुर ङेदऊ दोहीकट्न पत्रे पावस्याने गोष्ट गरम दोर व बापू. , 

म्हटस्यात जीव पद्कन जे रीषीने स्वामीकार्यांची साधना धडे तें करतील आम्ही तर . . 

सांगितस्या कामांचे सर्व यष सरदारचे मदे दे पुरवणी ठ्दीं दोन वीनदां वाचून 
उत्तम प्रकार अथं ध्यानात भाणून सो उभयथांसदही येक दोनदां वाचून दाखऊन 
छिदहिस्यध्रमाणे दिखीखही प्च पाठवणे व वजिराचीदी आम्हाकडे पाटवणे प्र 

पावस्यावर कसकसा ` रंग पडतो तषठतसा जोडतोड भागती करां येवंच याही कामर्चि . 
यष सरदाराचें पदरी घालावें दे गोष्टीचा निश्चय म्ह आपे ठाई केला गाद 

तर [निक]मसोद्याप्रमाणे पत्रे पाठवणे वह्रूत काये किदिणे दे मासीवाद । 

ङे, १८ 9 ^ { श, १६७३ माध शुद्ध ३. 
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सो कृतानेक सां नमस्कार बिनदी उपरी येथील कुशल तागाईत छ १. 

“ मदि राल मकाम जेनगर' स्वामीचे कृपाकटाक्ष येयास्थीत भते विदोषं हूत 

दिवस जादे स्वामीकडीरू कृपापत्न पाऊन चितासी .खमाधान प्राप्ति न जाद 

याजकरितां भहिर्निष चित खचीत मसे तरी -स्वामीनी येणारासमागमे कृपाप्री 
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सांभाटीत असि पाहिजे दुकडील प्रसंग तरी दिकानजीनी बरहुतेक खासदखखती 
शुका हसूल करून पाटविला रोता तो दयांचे पुच्राचे प्रेत पाच सात दिवक्षवर 
पञ्खा एता व फमानव्ादीही स्यानकारणें येक दोनी दिवष्ठ उभी राहिरी षती ते 
कासी श्रीनी स्वार ऊन उका पेन अद वजाऊन आणून परमार शिकार 
खेलायानिमिवय जाऊन प्रहर रात्रीस येऊन महयद्ठल ल्ञादटे युक्यांत कारी 
बहुतता अशये नव्दता द्री गोर्यिद राजे यासी दुर पाठविले चहूत भर केठे 

, यांगवरून नके अचृद्ियतेचा कल्ला. तुमचे वडिछावडिलापासून सिवाये खान 
जादी दरी मो जादली नादी पु ठेसीच वत... की जेणेकट्रन तफद.. त 
जाये नवान चधदृर.--खवा व जागीर बदप्तूर.. [दाल केटी भक्ते मनकूर 
नवाजश्नेचा म्दणायाख इतका मात्र टिहिख हेता उम्पाचे भखारतनेची नजर 

~ दिवानजीचे पुराने दाषखविटी दोतीवया शुक्यावरूनरी मोटाभ्रमदहोतातो 
खर्वं निपून आला स्यात्त या मलकरुरासिव्राये दुखरी गोष्ट नब्ती न करट कसा काये 
प्रसेग जि जागीरदारंरी इतके दिवस पठाणाचे अमदनीकरितां तगादा केला 
नसेल व हजरच्यांतदी खातर्दारी याजक्ररितांच विेपेकरून रोती तां 
पञाणाचा तो प्रय लादला जे येक मीरमनूने मारून दटविला व तमाम 
बादशातची वानी रधिलीसी केटी याजवरून वुरानियाचो बाजी सरसी दिखोन 
आदी इतकियावर त्यांची खातरटारौ यकन बवंखी कोण सुचेदारी कोणे कतेत्वावसरून 
देल आधीच स्यांसी याही कये.रखरक्षिला याचिवयि दुसरे मणखीदी काम 
तर निधणे कठीणसं दिषखतं राजा दहदा काल्वरो तर व्याजवरी संवुष्टच हे परत 

सेवी फिरतांदी विव नादी किमथ कीं मनोरथराम व्या जो मोटे मा्ारानां 
देखता देवदीचा दारो[गा].- यासी दिवानजीनी....- 

ठे, १९ क, श्री श. १६७३ माघ ज्युद्ध १० 
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भरिया चिरेजीव राजश्री दादा व नाना याहि चापूजी माहादेव अनेक... 
आसीवाद् उपरी येथीक कुशल ताक ८ माहे रावल मरा इद्रप्रष्य जाणून 

` स्वङ्ुश्चल लिदिरणे विरोष पेशजी जवावी कासिदासमागमे साकल्य ` छिन पाठविले 
ससे व्याजवरून सविस्तर कलेल दारा युको याणि ओौरेगजेब् दे उभयथा अनमेरो 
जवरी जजर तदा जोतिशाने खांगित्टे जे मेवडवरीत पातश्चाहा स्वार होईल 
तर मारला जाईल ते समई सेख मीर याणी विडा उचदून मेषडबरातः तोच 
स्वार जादार आणि तखदूक नाहाला त्याचे पुत्रा बकशीगिरी फर्माजन -केचेरी 
लाक फमाविली व्यास आमचा खाविंद् पातश्चादाच्या ग्दटस्यावर जंजले- असता 
वाचे तजविजौने दक्षणची ` सुवेदारी मुकरर न केटी तर पातथ्ाहाचा निगेबान 

, ` कोण नवार पातश्ाहाप्त व नवाब बाहाडुरसं लि व सरदारची पत्रे मोदिया-ः 
1 
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वसून वहूत खद दोऊन निनामनपरट्टुकाख स्टणतात जे वुम्ही सयाच विचारांचेसैन 
सुवेदारौ आम्दाजवल व्या लयाखीटे काम कषेपनिक्षिप नववास करणे महि व 
जसे पातदाटाख पातिपतावर पातक्ाद कस्न पातशादास दा्तात चेते. तसे 
निजामनमरद्धकास सुवेदारीचा खिलन्मत देविस्याने षर्व उमराव घरांत भलेसे 
्ोवील तरी कर्णे प्रकारं घरांत येतील योस्ी मीक मागणे बर वास्त पर 
यांचे एातून वेदार शरणे बर वाटत नादी परेतु लाच्यारीकरितां कबूल करतील . 
तरी खावच्यारीची वाट कोणती ग्दर्स्यास्त नवात्र वजीर अनम आदत दिवाणी 
दक्षणची व चकशीगिरी दे दोन्दी तारोके नवावचि मेत त्याखी दोन्दी सपण 
सरफराज कराव्या स्यासी चकगीगिरौ व्यापास त्याची कचेरी लल मसते दुषरे 
दिवाणी ज्याख सरदार म्हणतीर स्वाष्ठी यावी तोपर्थत दोन्ही कचेन्या व डरा 
मात्तजर तयार करून व॒म्दी गणसूक्तेश्वरास् येता तोपर्थत वदप्तूर दक्ष्ण डरे 
स॒चेदारांखाटी करून आणू मग टृजूर् येऊन दक्षणची तसलिमात्त करावी मुग 
निजामनमरद्ुकाख पेन जाऊन यांश्नीच ` कायम करावे मथवा वासी' मुरवी 
ठीऊन स्रलाचतजंग शरण मलियावर ` ठिवा्वे' निनामनमुद्धकानी मोहर . कोरे: 
कृागद्ावर केटी म्हणून कपये मागावे म्दणता त्याखी याजला अरनर्हे जे मी. 
सुबेदारी यासी देवीन ब याचत यल््तियार टठीवीन तरी साल वाल. 

२ पो १४ रावल 

मनला पंन्नाखं लाख रसुपये मिल्वील म्हणून व्याचे साठ राख रुपये नर्त. 
नयावतीसाठी आरे अषतां निजापन्रदधुकानी फेकून दिषटे या गोष्टीस 
केशोराव देफीजदीखां बानीकार आदेत जेष्ा याणी कवूल न. केलेर्तेच्डा त्याणी `... 
नवात्र वादादुराख सुरवी कटे आतां नवात्र आमचे मुरवी होतात तरी याधी ; 
दिवाणी व वकश्चीगिरी खरफरान करावी याणि याक्रूतखानास छिव जे बदस्वूर ``. 

दक्षण देरे व सहोच्या पातशादही कवेरीव्या तयार विषा दिवसांत कर्णे तोपंयत 

गणंमुक्ते ् वराजवटी माम्दी पोहचतों [निश] हूत काय छिहिणे दे अणीवाद् 
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विनती उपरि रो गोविंद बलढाचे पत्र रो सुवेदारांख भारे त्यांत देखचे 

वर्वमान लिदहिले आदे कीं ताराऊसी व॒ राञ्यासी पतप्रघान स्वामीचा सलक 

लाला किवीकं मताल्ब श्रीमंत स्वामीचे त्यानीं कबूल केडे येक तर हाच की 
राजश्रीनी निमे रुजसत दिधटी होवी त्याप्रमाणे आतांही तारांजने निमे गुजरात 

दामाडे. व निमे श्रीमत स्वामी -याप्रमाणे ठैराऊन कजिया तोडल्म दुखरी' आडी 

प्रतिनिघीचे. किव्याची होती तो किला चिटनिखापासून सागवी प्रतिनिधी द्विष्रला 
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याप्रमाणे किंतीक मतलन ताराजने याचे फवरूल करून बोलाविले स्या्ठी ताराऊव 
राञ्पाजी गडाखाङे उतरटी व भीम स्वामी दो जाया स्वारानसी सातायं गे 
इकडे सलाबतजगासीष्टी सट्क जाला श्रीमत स्वामी उलादतजंगापासीं नवी जागीर 
पनाषा लक्षाची मागतदहोते व तो उल्टी साणखीच. गोष्ट उागून जे रपय 
नासुरजगाचे मर.. -ण्यात यानी तदीट केले व्याची तल्प करून जुलास सिष 
दोता ते गोष्ट राहिरी यानी नवी जागीर मागणे सोडटी वध्यानेते पैसे सोढ्डे 
व ज्याप्रमाणे कदीम चा्त भक्ते आदे स्याप्रमाणे चालं यवे व जो खजाना 
चराणपुरांत नाये श्ञेकरायो पेता रोता तो परतून दिषटा इतकी गोष्ट ठेरऊन 
सट्क जाला टुखरे नाखरजगाचे खीने ीमेतांष वी रक्षया शर्तीविर देऊ के 
कीं फेरोजजगाची बलये करावी दे नविस्तरवांद इखानततजंगाचे दाता आली 
त्याने नासरजेगाचे स्रीख पुसिले तिने खाफ़ सागित्टेकीदे गोष्ट खरीच परंतु 
इतका टवला करावयाष छागितके नवते याप्रकारे त्याचे प्ररतही करकर अदि 
लागतजगाच। दादी मदा देता की दाभाल्याख गजरात सआ्घीं द्यावी प्यासी 

 भानायासें तेष्टी गोएी अनून आली याप्रमाणे तपषील्वार री गोविंदप्तीं रो 
 सुबेदारांत छिदि आदे कार्यकारण जे. नवारं सदेवा विनंति करायाची ते 
वदीर करतीलच कले पां लानाजी निंचारकराने वद्र खातरिक यखलाष 
ठेयाऊन दाभाडियास सोडावेसें केले तराऊची्टौ रनामदी याच गोस्टीने नाडी 
ते केठे म्हणून वर्तमान सत्यमिय्या प्ले छिदिे येद तेष्डा कलेल बहुषा 
मसेलही गोस्ट खरौच का की चट्रूकटे गवगावा श्रीमताच्याने न करे व. व्यास 
राजा व अऊ भिदून अपस्यास कुशर्मांड करितील करितात दे तोडावे रेसे 
ध्यानात मणून श्रीमती केले असे तर न कठे दाभाडियाचे यणीखदी -त्रत 

` धृकि की.करोड सा देऊनसुध्टादे व्रत दिरीची खचर अदे तेदी बापूचे 
लिहिले नादी यैकिल्ल मदे वंडिढास कलावेनिमित्य छिदिले भसे दे विनति 

उदक कटूरो मा होऊन पूर तेथेच तयार रोई मेीचेही ठीक. करितो 
तोवर वडिरीदी भले पाहिजे दे विनी 'पुलावरही येकदोन हिव अट्काव 
करून अणीखही तजवीज वडीकरू भलियांवर .करिवील ते दोरक मम्दी ` दन 
पाहिञे परंतु डगमगीत नादी .सुवेदार अशा धरीत नादी की भरकरून याहे यास्तव 
सत्वरन्च उतरायाची बाड -अम्ही देत .अखतो हे विनती त 

ठे, २१ 1: , `श्री श, १६७४ वैशाख शुद्ध २ - 
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` फा चिरंजिवास आद उपरी रा नयाजी सिदे यांची अलैदास्त वं . 
~ नवाज बहादूर व नवाच निजामनमुटुकाख यस्या तीन यव्या ब फदौ दोन गावा. 
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